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Het bromideprobleem is opgelost. Het is Central 
Mudplant and Fluid Services (CMF) gelukt op dit 
vlak een wereldprimeur te ontwikkelen. Het bedrijf 
maakt al jaren furore met het op milieutechnisch 
verantwoorde wijze verwerken van oliehoudend 
boorafval. nu, na ruim twee jaar van intensief 
onderzoek, introduceert CMF een innovatieve 
vacuümverdamper bestemd voor de be- en 
verwerking van bromidehoudende en moeilijk
verwerkbare Oil Based Mud emulsies. 
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na twee jaar van voorbereiding heeft Intramar 
insurances uit Den Helder een nieuw product op 
de markt gebracht waarmee de risico’s die opdracht-
gevers voor de aanleg van windturbineparken 
offshore bij de aannemers neerleggen, met succes 
kunnen worden afgedekt. De eerste ervaringen 
met deze nieuwe verzekeringsvorm zijn volgens 
oprichter en directeur nico de Wit heel positief. 
Een interview van Paul Schaap.
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Early May 2009 Joe Bekker, President of 
Thrustmaster, officially opened the world’s largest 
thruster factory. The opening took place on Saturday 
2nd of May for all employees and Sunday 3rd of May 
for suppliers, clients and invitees. Due to his Dutch 
roots, Joe Bekker invited Offshore Visie for an 
interview during the opening of his factory.
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PagIna 30

Op donderdag 8 oktober vindt de tweede editie van 
Offshore Energy in Den Helder plaats. Deze B-2-B 
beurs is geheel gericht op energiewinning op zee en 
aanverwante diensten en producten. Offshore 
Energy 2008 was een enorm succes. Exposanten 
en bezoekers waren onverdeeld enthousiast. 
Een tweede editie kon daarom niet uitblijven. 
Event Manager annemieke den Otter verwacht 
dit jaar meer dan 100 exposanten en meer 
dan 2000 bezoekers.
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Directeur/eigenaar J.W. van der Horst 
van CMF is zichtbaar trots op de 
gepleegde innovatie en roemt in deze 
zijn Innovation & Engineering manager 
Rick van Dijk. Maar een ieder die hem 
een beetje kent, weet ook dat Willem de 
nuchterheid zelve is. Hij blijft liever met 
beide beentjes op de grond en denkt 
absoluut niet in overtreffende superlatieven. 
“De media mag het van mij best een 
wereldprimeur noemen. Ik zal dat nooit 
hardop zeggen. Ik ben overigens wel de 
mening toegedaan dat de media gelijk 
heeft. Het gaat hier inderdaad om een 

unieke combinatie van techniek en 
installatiek. Voor zover wij weten heeft 
geen enkel ander bedrijf in de wereld 
zo’n vacuümverdamper. En beschikt 
geen enkel ander bedrijf over de 
techniek om calcium bromide brine 
terug te winnen uit emulsies om deze 
vervolgens weer als een gecertificeerd 
product in de markt terug te zetten.”

afval
De nieuwe vacuümverdamper is begin 
april op de Velsen Offshore Base in 
Velsen-noord in gebruik genomen. 

Zonder poespas. Zonder enig ceremonieel 
gedoe. “De ontwikkeling van de 
verdamper en bijbehorende techniek 
heeft al tijd en geld genoeg gekost,” 
luidt de typische Willem van der Horst 
uitleg. “Tot voor kort was er eigenlijk 
maar één oplossing om van bromide-
houdende afvalstoffen af te komen 
en dat was heel erg verdund weer 
terugbrengen in het milieu. Bromide 
is een ontzettend corrosief materiaal. Het 
wordt in de olie en gasindustrie gebruikt 
om zonder verzwaringsmiddelen toch 
een zware vloeistof te verkrijgen, die op 

WERELDPRIMEUR BIJ CMF UIT VELSEn-nOORD

Terugwinning 
calcium 
bromide
brine uit 
oil based 
mud

INNOVATIE

Nederlanders en hun innovatieve dadendrang. Het is fascinerend om te zien waar een klein landje groot in is.  

Waar internationale contractors uit offshore grootmachten als Amerika en in mindere mate Engeland en Noorwegen 

nog immer worstelen met een bromideprobleem, is het een Nederlandse toeleverancier gelukt op dit vlak een 

wereldprimeur te ontwikkelen. En weer is het Central Mudplant and Fluid Services (CMF) uit Velsen-Noord. Het bedrijf 

maakt al jaren furore met het op milieutechnisch verantwoorde wijze verwerken van oliehoudend boorafval. 

Nu, na ruim twee jaar van intensief onderzoek, introduceert CMF een innovatieve vacuümverdamper bestemd voor 

de be- en verwerking van bromidehoudende en moeilijk verwerkbare Oil Based Mud emulsies. 
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Willem van der Horst: 

“De media mag het van mij best 

een wereldprimeur noemen.”
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ons in het bloed. Daarom was dit project 
een echte uitdaging. We zouden en 
moesten een oplossing vinden. 
Uiteindelijk vonden we die vorig jaar 
door een ogenschijnlijk eenvoudige 
aanpassing door te voeren in een 
bestaande techniek. Vervolgens hebben 
we de vernieuwde methodiek geoptima-
liseerd en inmiddels zijn we erin geslaagd 
om uit de 2000 ton residu die wij hier 
op de basis in opslag hadden, 400 ton 
product in de vorm van topkwaliteit 
calcium bromide brine terug te halen.”

Zoals met zovele dingen is de oplossing 
die CMF heeft bedacht eenvoudiger dan 
je zou denken. Willem van der Horst 
moet er zelf een beetje om lachen. 
“alleen je moet er maar opkomen,” 
geeft hij aan. “Maar zo gaat het met 
de meeste uitvindingen. We zijn op een 
gegeven moment bij een bestaande 
techniek terecht gekomen, die al veelvuldig 
is toegepast op waterzuiveringen. 
Daar hebben wij wat modificaties op 
toegepast zodat de installatie ook tegen 
bromide kan. Want als je een standaard-
apparaat zou nemen en daar calcium 
bromide ingooit dan is het apparaat 
binnen een dag weggerot. Daarnaast 
hebben we aan de uiteindelijke scheiding 
van olie en water nog een eigen vinding 
toegevoegd en ziedaar onze nieuwe 
vacuümverdamper. De installatie, 
die sedert 1 april 2009 continu draait, 

zijn beurt weer gebruikt wordt om putten 
te killen. als vervolg hierop brachten 
spoelingleveranciers een paar jaar geleden 
een bromideboorspoeling op de markt. 
Iedereen happy, want het voordeel 
hiervan is dat er geen bariet of andere 
verzwaringsmiddelen aan de vloeistof 
hoeft te worden toegevoegd om een 
heel zware mud te kunnen maken. 
Waar de spoelingleveranciers en gebruikers 
echter geen rekening mee hebben 
gehouden is dat het nieuwe spoeling-
product niet meer uit elkaar te trekken 
valt. Zo goed hadden zij deze emulsie 
gemaakt. Oliemaatschappijen worden 
hierdoor geconfronteerd met een 
behoorlijk afvalprobleem. Waar moeten 
zij heen met hun zwaar verontreinigde 
emulsie?” 

eenvoud
Op suggestie van één van haar klanten is 
CMF in 2007 geheel op eigen kosten en 
risico begonnen aan haar speurtocht 
naar een effectieve oplossing voor het 
bromide afvalprobleem. Ongeveer alle 
bestaande scheidingstechnieken zijn 
uitgeprobeerd om te kijken of het residu 
uit elkaar getrokken kon worden. 
Maar succes bleef uit. Van der Horst: 
“Vervolgens zijn we ook nieuwe technieken 
gaan uitproberen en hebben we 
bestaande technieken aangepast om te 
kijken of we de emulsie konden breken 
en uit elkaar konden slaan. Uitvinden zit 

is gebouwd bij een fabriek in Italië en 
uitgevoerd in Hastlalloy en in het bromide-
bestendige materiaal dat is gebruikt bij 
onder meer een uiterst elementair 
onderdeel van de verdamper. En daar 
zit nu juist het ‘geheim van de smid’.”

werking
De nieuwe vacuümverdamper ziet er aan 
de buitenkant vrij simpel uit. Het ingenieuze 
‘Ei van Columbus’ bevindt zich buiten 
ons gezichtsveld in het inwendige van de 
installatie. Ook I&E manager Rick van 
Dijk zwijgt in alle talen als geprobeerd 
wordt hem nadere info te ontfrutselen. 
als medeontwikkelaar is hij wel bereid 
om in algemene zin iets over de werking 
ervan te vertellen. “De emulsies die wij 
bewerken, zuigen we in vacuüm de 
installatie binnen. Totdat we 2200 liter in 
het opvangcompartiment hebben zitten. 
Hier wordt ook onder vacuüm het water-
gehalte uit de emulsie verdampt zodat er 
uiteindelijk een concentraat overblijft 
met een hoog oliegehalte en een hoog 
sedimentgehalte. Dit concentraat wordt 
vervolgens opgeslagen in een speciale 
tank, waarna het wordt doorgesluisd 
naar onze traditionele destilleerinstallatie. 
Via een warmtewisselaar wordt het water 
terug gecondenseerd. Op het moment 
dat er voldoende brine is opgevangen in 
een speciaal vat, wordt het afgevoerd en 
verpompt naar een afterseparator. Er 
blijft namelijk altijd een lichte fractie olie 

INNOVATIE
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achter die wij er vervolgens uitskimmen. 
Het resterende water, dat verbazing-
wekkend helder is, wordt dan naar 
een andere opslagtank gepompt en de 
eveneens uiterst schone olie naar weer 
een andere tank. afhankelijk van de 
samenstelling van het residu kunnen we 
maximaal 500 liter per uur verwerken via 
deze skimmer.”

internationaal
Bromides worden wereldwijd gebruikt. 
Het lozen van bromidehoudende en 
moeilijk verwerkbare Oil Based Mud 
emulsies is dus een internationaal  
probleem. nemen alle landen waar naar 
olie en gas wordt geboord, dit probleem 
wel even serieus? Wat Willem van der 
Horst betreft zeker wel en hij verwijst in 
deze naar de verwerking van oliehoudend 
boorafval. “Ik constateer dat de standaard 
die wij hier in Europa op het gebied van 
drill cuttings hebben neergezet, nu  
wereldwijd wordt geaccepteerd. Sterker 
nog, in sommige landen, zelfs daar waar 
je het niet zou verwachten, gelden nog 
strengere criteria. Ik denk dan met name 
aan de voormalige Sovjet republieken. 
Die leggen de lat op dit vlak erg hoog. 
als CMF zijn wij nu 20 jaar actief met  
de productie van boorspoelingen, de  
logistiek en de recycling ervan. En met 
ons is er nog een aantal bedrijven in de 
wereld dat met vergelijkbare technieken 
er alles aan doet om oliehoudend 
boorgruis en oliehoudend afval niet 
meer in het milieu terecht te laten  
komen. Ik verwacht dat het met bromide 
dezelfde kant opgaat. als het schone 
bromide is en het wordt offshore  
gebruikt, mag het gewoon in zee 
geloosd worden. Het is geen gevaar 
voor het milieu, want uiteindelijk wordt 
bromide gewoon uit de Dode Zee 
gehaald. Het is echt zout. Maar het zijn 
juist de secondaire verontreinigingen die 
het moeilijk verwerkbaar maken. Met 
name bij een olie-emulsie ontstaat een 
probleem. Je kunt het niet verbranden 
en je kunt het niet storten.” 

hamvraag
De eerlijkheid gebied Van der Horst te 
zeggen dat het hier geen markt betreft 
van gigantische volumes. Het be- en 
verwerken van bromidehoudende Oil 
Based Mud emulsies is overduidelijk een 
niche. Van de afvalstof komt maar rond 
de 1000 ton per jaar vrij op de gehele 
noordzee en on-shore nederland. 
afhankelijk van de graad van verontreini-
ging kan CMF van die 1000 ton tussen 
de 30 en 50% uiteindelijk weer als  
product in de markt terugzetten.  
Om deze activiteit te kunnen uitvoeren 
heeft het bedrijf inmiddels haar  
milieuvergunning laten veranderen bij de 

provincie noord-Holland. En is er met 
Senternovem een ondersteunend  
rapport opgezet om de teruggewonnen 
brine weer als product in de markt te 
kunnen zetten. “Wij zijn erin geslaagd 
om van een afvalstof weer een product 
te maken. En middels de toestemming 
van Senternovem kunnen we dat  
product ook officieel op de markt  
aanbieden. Maar de hamvraag blijft:  
is een oliemaatschappij bereid om het 
product terug te kopen. Het is nu  
eenmaal een gegeven dat een recycled 
product nog immer iets afschrikwekkends 
heeft. Daarom is de marktprijs bepalend 
of het hergebruikt wordt of niet. 
Oliemaatschappijen kunnen de terug-
gewonnen calcium of sodium brine 
bij ons kopen voor een fractie van de 
nieuwwaarde. En insiders weten dat 
we hier praten over een uiterst kostbaar 
product.”

De reden dat CMF de eerdergenoemde 
400 ton wel heeft kunnen terugzetten in 
de markt, is omdat de desbetreffende 
operator die de bromide afvalstof in 
Velsen-noord had afgeleverd, vooraf 
reeds had aangegeven het product terug 
te willen kopen.

onder licentie
Wordt het teruggewonnen product niet 
verkocht dan wordt het uiteindelijk 
omgezet in kristalzouten en gaat het 
naar de stortplaats. “Maar dat zal zo’n 

vaart niet lopen,” licht Van der Horst toe, 
“want de belangstelling voor het bromide 
product en deze manier van verwerken is 
groot. We beschikken inmiddels al over 
een letter of recognition van een grote 
oliemaatschappij en daar zijn we best 
heel trots op.” De meeste oliemaat-
schappijen die actief zijn op het 
nederlandse, Engelse en Duitse plat 
hebben de weg naar Velsen-noord 
inmiddels gevonden, maar ook in 
nigeria is de belangstelling voor het 
brine product zeer groot. Via een 
tussenpersoon levert CMF op jaarbasis 
al een paar duizend ton, uit afval 
teruggewonnen olie aan nigeria. 
Met het bromide brine product heeft 
CMF dus wel degelijk een sterke troef 
in handen voor de toekomst, toch heeft 
Willem van der Horst absoluut niet de 
ambitie om overal ter wereld vestigingen 
te gaan openen. “We zullen zeker onze 
vleugels niet verder uitspreiden. 
Daarentegen is de vinding wel te koop. 
Tegen een acceptabele vergoeding mag 
een ieder die het wenst waar ook ter 
wereld onder onze licentie gaan draaien. 
Feitelijk zijn we nog nauwelijks met de 
marketing van dit concept gestart, maar 
nu reeds zijn we als consultants betrokken 
bij een nieuw project in Maleisië. 
De installaties die hier op onze basis in 
Velsen-noord staan, wil men daar ook 
hebben.” Op die manier draagt CMF 
ook internationaal haar steentje bij in 
de strijd tegen milieuverontreiniging.

INNOVATIE
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Eén van de door CMF zelf ontwikkelde en gebouwde onderdelen, een lage druk olie-water scheider.
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The very latest in technology for surface treatment 

A clear vision, permanent research and constant feedback of field experience give us the lead in 
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With us, your knowledge of surface technology will securely stay ahead of the ‘state of the art’.
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A new world of steel

Hollandia has built a reputation 

as a leader in European Steel 

construction through its solid 

and consistent track record 

regarding performance & expertise 

in engineering, projectmanagement 

and professionalism in steel 

construction and maintenance.

 

Correspondence address
Hollandia b.v.
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T: +31 (0) 180 - 540 540
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I: www.hollandia.biz

Plant Heijningen
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4794 SN  Heijningen
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Solid and Authoritative in steel structures
Hollandia is active in a wide range 

of markets and segments:

• Infrastructure (bridges, locks, 

 storm surge barriers)

• High rise offi ces 

• Offshore (jackets, topsides, derricks, pau)

• Petrochemicals / Oil and Gas (piperacks  

 and procesbuildings)

• Industrial buildings and city centers

• special structures (soccer stadiums,   

 movablestadium roofs, London Eye)

Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan

de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in

havengebied, gelegen aan het water.

Het betreft hier een project van vijf nieuwbouwcasco’s, 
die eind februari van dit jaar zijn opgeleverd. 

Elke unit bestaat uit twee verdiepingen; een werkplaats 
van 42 m2 op de begane grond en een kantoorruimte 

van 42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.
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Pioneer, which had pre-installed the 
positioning guides, the sea-fastenings 
were removed and lift rigging connected. 
The first foundation was then successfully 
overboarded and lowered down to the 
seabed. a precise operation monitored 
by the attendant Deep Pioneer which 
could relay real time subsea positioning 
and video data to the team on the 
Javelin. This operation required both 
vessels to work in close proximity of 
each other and hence rely on their gPS 
controlled DP2-systems. The remaining 
structures were similarly deployed, several 
of which only required to be deployed to 
temporary wet storage positions. First oil 
from the north amethyst project is 
expected to flow at the end of 2009. 

The offshore works were designed as a 
coordinated programme of tasks centred 
on the crane capacity of the HLV Jumbo 
Javelin, but controlled by subsea Survey 
and work class ROV operations based 
on one of Technip’s vessels, the Deep 
Pioneer. The scope of work was 
coordinated via the Technip Offshore 
Construction Manager and assisted by 
having key members of Technip’s crew 
temporarily join the Jumbo Javelin.

In the port of Bay Bulls, the Jumbo 
Javelin was prepared for the job and 
loaded with two large and several 
smaller structures. The weight of the 
structures varied from 30 to 150 tonnes, 
the larger of which were fitted with pile 
guides to facilitate future pile driving 
operations.

Using its two 900 tonnes mast cranes for 
loading as well as for subsea installation, 
the cranes of the Jumbo Javelin were 
re-reeved from a 16-fall to a 4-fall 
configuration. This way, a depth of 120 
meters could be reached easily. as soon 
as weather conditions allowed, the ship 
sailed to the White Rose field. 

On arrival at the offshore installation site 
and having coordinated with the Deep 

Technip’s operating center in St Johns, 
Canada, which has had an extensive 
involvement with the White Rose Field, 
was happy to propose Jumbo Offshore 
as part of its installation strategy as the 
companies have forged strong links 
through other subsea campaigns, 
notably in the asia Pacific region. 

The crews of Deep Pioneer and Jumbo 
Javelin completed the challenging 
job in tandem operation and close 
cooperation. Jumbo Offshore again 
made a valuable contribution to an 
offshore installation project by helping 
execute an integrated transportation 
and installation campaign safely 
and efficiently.

INSTALLATION
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WHITE ROSE OILFIELD

Jumbo Offshore 
participates in north 

Amethyst subsea 
installation project

On June 20, Technip, supported by Jumbo Offshore, completed the installation of four subsea structures including 

two Module Support Frames each weighing approximately 150 tonnes. The foundations were lowered to the Grand 

Banks sea floor at a depth of approximately 120 meters and will support subsea manifolds and flowlines that are 

part of a multiple well tie-back. The project was executed at the White Rose oilfield, offshore Newfoundland.
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TAQA verwerfT belAng 
in noordzee AcTiviTeiTen 

Begin augustus maakte TaQa Energy bekend dat zij een 
belang van 15% heeft verworven in de noordzee activiteiten 
van de L11b group bestaande uit Chevron Exploration 
and Production netherlands B.V., DSM Energie B.V. en 
EBn, voor een niet nader genoemd bedrag. De overeen-
komst maakt deel uit van een transactie tussen de L11b 
group en de L8-D Field group, bestaande uit TaQa 
Energy, Cirrus Energy nederland B.V., DSM Energie, 
Energy06 Investments B.V., EWE ag en EBn. De acquisitie 
bestaat uit een aandeel van 15% in de L8-D Unit, het 
L11b-a productieplatform, werkzaam in het L8-D gasveld, 
en een verbinding tot de noordgastransport (ngT) 
pijpleiding. De resterende 85% werd door de andere 
leden van de L8-D Field group gekocht. In vervolg op 
de acquisitie heeft de L8-D Field group met ingang van 
1 augustus 2009 TaQa Energy aangewezen als operator 
van het L11b-a productie platform. Cirrus Energy 
nederland B.V. is de operator van L11b. aanvang van 
productie wordt voor het eind van dit jaar verwacht. 
Paul van gelder, Managing Director TaQa Europe: “Door haar toenemende aanwezigheid in de regio heeft TaQa voortdurend 
haar betrouwbaarheid bewezen als een noordzee operator. Deze overeenkomst is een duidelijke erkenning daarvan. 
Deze overeenkomst stimuleert TaQa’s bestaande offshore operatieve vermogen en onze infrastructuur in nederland is een 
voordeel voor alle partijen, waardoor wij vroeg aan de productie kunnen beginnen. Onze focus is gericht om er voor te zorgen 
dat de transitie spoedig verloopt en te verzekeren dat de ontwikkeling van het gasveld consistent verloopt.”

Eind juli maakte TaQa de aankoop van 100% van 
het aandelenkapitaal van DSM Energie Holding B.V. 
al bekend. Volgens de voorwaarden van de 
overeenkomst, zal TaQa Energy ‘non-operated’ 
belangen verwerven in de pijpleidingonderneming 
noordgastransport B.V. (ngT), en daarmee in het 
belangrijke pijpleidingsysteem in de nederlandse 
noordzee. Daarnaast zal TaQa ook een belang 
verwerven in drie andere pijpleidingen en in 20 
producerende olie- en gasvelden in de nederlandse 
noordzee. Deze nieuwe eigendommen gaan TaQa 
Energy een aanvullende dagelijkse productie 
opleveren van ongeveer 5000 vaten olie (barrels of 
oil equivalent, boe) (gemiddeld in 2008), waarvan 
85% bestaande uit natuurlijk gas. De ‘enterprise 
value’ van de overeenkomst bedraagt EUR 285 
miljoen (USD 404 miljoen). Het grootste deel van 
de waarde wordt vertegenwoordigd door de 
belangen in de midstream activiteiten.
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SubSeA 7 AnnounceS conTrAcT wiTh bP norwAy

Early July Subsea 7 announced that it has been awarded a contract from BP norway, 
for engineering, procurement, installation and commissioning (EPIC) of the Valhall 
Flank gas Lift Pipelines and Wellhead Platform Riser Caisson project in the 
norwegian sector of the north Sea. The contract has an approximate value of 
US $ 40 million.
The scope of work involves engineering, procurement and fabrication of subsea and 
platform components, installation of 2 x 8" pipelines (1 x 6km pipeline + 1 x 7km 
pipeline) and 1 new caisson (nom 30") on the Wellhead platform and subsea tie-in 
spools at the Valhall Flank South and Valhall Flank north platform locations.
The project management and engineering will be performed at Subsea 7's offices in 
Stavanger, norway. The offshore operations are due to take place in two campaigns 
commencing summer 2010. 
Tor Espedal, Subsea 7's norway Vice President comments: "This is a very exciting 
and diverse scope of work that will require the use of a number of our new purpose 
built vessels enabling us to demonstrate their capability and endorse our strategy 
of bringing them into the market."The contract builds upon Subsea 7's successful 
partnership with BP on the Skarv and Valhall redevelopment projects, which 
continues to create sustainable value for both parties through integrated working 
and alignment of business principals and expertise."

The Valhall field located 290km off the southwest coast of norway in 70 metres of 
water in the norwegian sector of the north Sea. The Valhall complex consists today 
of seven separate platforms, five in the centre and two Flank installations. 

MAriTiMe cAMPuS neTherlAndS krijgT vorM

De eind vorig jaar in Den Helder gelanceerde M-3 Kennis Cluster krijgt langzaam 
maar zeker vorm. Hiervoor is nu de Stichting Energy Port opgericht die het M-3 
concept verder gestalte gaat geven onder de noemer Maritime Campus netherlands, 
een maritiem kenniscentrum dat gezien het aantal participanten uniek is in de wereld.

De Maritime Campus netherlands is een samenwerkingsverband met als doelstelling 
het duurzaam vergroten en versterken van de economische infrastructuur in noord-
Holland noord. Dit wordt vorm gegeven door het opzetten en uitbouwen in Den 
Helder van een internationaal gezaghebbend Marien, Maritiem en Milieutechnologisch 
kenniscentrum (M3). Hieraan nemen tal van onderzoeksinstellingen, onderwijsinstituten, 
ondernemingen en overheden deel, waaronder TnO, IMaRES, aTO, aMC, ROC Kop 
van noord-Holland, Tetrix, Scholen aan Zee, noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(nHL), nederlandse Defensie academie (nLDa), ECn, BviT, Peterson SBS, Bluewater 
Energy Services, Multimetaal, Vroon Offshore Services, SMT Systems, DMO, IRO, 
gemeente Den Helder en Provincie noord-Holland.

MulTiMeTAAl ModificeerT 
beScherMingSfrAMe

In de grote hal van de nieuwe vestiging 
van Multimetaal op industrieterrein 
Kooypunt in Den Helder heeft de 
modificatie plaatsgevonden van een 
16 ton wegend beschermingsframe. 
Dit frame is jarenlang door Total E&P 
nederland gebruikt om de putmonden 
op de bodem van de noordzee te 
beschermen. Het is dusdanig gecon-
strueerd dat vistuigen er overheen 
schuiven en zo dus geen schade 
kunnen aanrichten aan de zogeheten 
wellheads. Omdat Total het frame 
opnieuw offshore wil gaan toepassen, 
moesten er enkele aanpassingen aan 
worden verricht. Dit geldt ook voor 
een 6 ton wegende drilling template, 
een soort sjabloon waar doorheen 
productieputten worden geboord. 
Beide staalconstructies zijn vanuit 
IJmuiden via het noordhollandskanaal 
naar De Kooy vervoerd en daar met 
behulp van een mobiele telescoopkraan 
op grote trailers geladen. Deze hebben 
het frame en de template hierna naar 
de nieuwe vestiging van Multimetaal 
gebracht. 

Foto:

Het 16 ton wegende beschermingsframe wordt 

op een trailer de hal van Multimetaal ingereden 

(foto: PAS Publicaties).

PoST environMenTAl covenAnT cooPerATion 

The Ministry of Environment (VROM) has indicated that the material contributions to the Environmental Covenant will be 
ceased by the end of 2009, one year prior to the formal end date of the covenant. 
The Ministry of Economic affairs (MEa), the Ministry of Transport, Public Works and Water Management (V&W) and nOgEPa 
jointly replied that there are good reasons to have continued cooperation between nOgEPa, operators and relevant 
authorities on environmental matters. 
In June 2009 VROM, MEa, V&W and nOgEPa will discuss options for future cooperation. 

One of the possibilities on the table is that the E&P industry will participate in “Samenwerken op Maat”, for environmental 
themes that which are shared with other industries. a separate platform would be formed for discussion between the E&P 
industry and relevant authorities on matters which are specific to the oil and gas industry. nOgEPa and the operators are 
of the opinion that such cooperation is very important, because the E&P sector is governed by specific regulations and 
developments. Offshore, for instance, OSPaR measures and the European Marine Strategy Directive directly 
affect the industry.
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Bekkers spreekt om te beginnen over 
een stukje geschiedenis rond roestvast-
staal. Het is allemaal begonnen in 1797, 
de eerste keer dat het element chroom 
in een goed daglicht werd gesteld. 
De invloed van chroom is immers zeer 
belangrijk voor RVS. Bekkers: “Het was 
de Fransman Vauguelin die met de eer 
ging strijken. De goede man dichtte 
het element chroom corrosievaste 
eigenschappen toe.” Tussen 1821 
en 1854 waren er nog publicaties van 
de Fransen Berthier en Bunssen. Rond 
1900 was er wel veel onderzoek, maar 
waren er weinig publicaties. De Duitser 
goldschmidt verlaagde het koolstof-
gehalte in chroommetaal en ferro 
chroom. Tussen 1904 en 1909 waren 
voorname onderzoekers rond RVS de 
Fransman Quillet-Portevin en de Duitser 
giessen. Quillet deed onderzoek naar de 
structuur. De Duitser Monnaez bepaalde 
de passiviteit van het element Cr en de 
invloed van het koolstofgehalte op de 
passiviteit. Uiteindelijk, in 1912, was het 
de Engelsman Brearly die een artikel 
publiceerde over een stukje RVS, dat later 
martenitisch chroomstaal bleek te zijn. 
Het werd in 1912 gepatenteerd. 

In datzelfde jaar ontdekten de Duitsers 
Strauss en Maures het austentisch 
RVS (Cr/ni staal). Het werd in 1912 
gepatenteerd in Berlijn. Vervolgens waren 
er de amerikanen Dansitzen en Beckel 
die tekenden voor ferritisch chroom-staal. 
Daarna is de ontwikkeling van rvs een 
tijdje blijven rusten, tot ná de oorlog. 
“Toen zagen we een geweldig opkomst 
van RVS,” meldt Bekkers. “Er ontstond 
een enorme vraag, want alles wat niet 
van RVS is, roest uiteindelijk weg.”

Bekendheid
Zelf kwam Bekkers in 1954 voor het eerst 
in contact met RVS. “Ik heb het grootste 
deel van alle ontwikkelingen zelf kunnen 
meemaken,” zegt hij niet zonder trots. 
“Ik ben begonnen bij Willem Smit, een 
fabriek die naast grote transformatoren 
ook industriële ovens, koperdraad, 
lastransformatoren en lasproducten 
produceerde. Door fusies groeide de 
fabriek uit tot ongeveer 2500 man. 
Later werd het mode terug te gaan naar 
kleinere units en werd Smitlas ‘zelfstandig’ 
onder de vlag van Willem Smit. Deze 
lasfirma werd gefuseerd met BOC 
Engeland en de naam veranderde toen in 

Smitweld. Later, na de fusie met norgas, 
werden we norweld/Smitweld genoemd 
en nog later na de fusie met het 
amerikaanse Lincoln ontstond de huidige 
naam Lincoln/Smitweld.”
Bekkers is begonnen als laborant op het 
mechanisch laboratorium en na ruim 42 
jaar is hij geëindigd als manager technical 
staff. Onder deze functie was hij tezamen 
met zijn afdeling verantwoordelijk voor 
onder andere de trouble-shooting binnen 
Smitwelds klantenbestand, het houden 
van lezingen zowel nationaal als 
internationaal, het geven van technische 
opleidingen aan de buitendiensten als 
ook het geven van rvs-cursussen. Door 
de bekendheid die Bekkers in nederland 
en daarbuiten genoot als het ging om 
lastechniek en metaalkundige vraag-
stukken, werd hij gevraagd als docent 
en examinator op te treden bij de 
opleidingsinstituten IWT en IWE. Dit doet 
hij nog steeds. In de tijd van de Engelsen 
en de noren had Bekkers veel te doen 
met offshoreconstructies. 

duplex-rvs
Veel offshore platforms zijn inmiddels van 
RVS gemaakt, waaronder ook rvs-duplex.  

RVS-gOEROE KaREL BEKKERS OP R&a BEURS

LASSEN

In laskringen en bij producenten van 

RVS wordt hij als een goeroe gezien. 

Op de onlangs gehouden R&A beurs 

in Apeldoorn was hij één van de 

sprekers: Karel Bekkers (72). Hij kent 

de geschiedenis van RVS op zijn 

duimpje, is expert als het gaat om

 het lassen van offshoreconstructies 

en stond aan de wieg van rvs-duplex. 

‘Gebruik rVS 
heeft enorme 

vlucht 
genomen’

Karel Bekkers tijdens zijn voordracht in Apeldoorn.
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gekocht van 16 mm dik. “Men vroeg aan 
ons een elektrode. Deze is gelast, in een 
zogenoemde x-naad. Toen één zijde was 
gelast, was er nog geen enkel probleem, 
maar de eerste lasrups aan de andere 
kant zorgde voor een spontane scheur. 
We zaten toen met een enorm probleem, 
want we wisten niet hoe we dat moesten 
oplossen.”

Toonaangevend
In de tussentijd was Bekkers ook gevraagd 
een lezing te houden in Hannover. “als je 
zo’n lezing schrijft, duik je de literatuur 
in. Ik had professor Hoffmeister en dr. 
Mundt in de referentielijst staan. 
Je noemt ze omdat je iets van deze 
mensen hebt geleend.” 
Hij legt nog eens uit hoe het idee van 
het juiste lasmetaal voor duplex-rvs is 
geboren, refererend naar Hoffmeister 
en Mundt. “Die wetenschappers hadden 
voor een geheel ander doel een diagram 
gepubliceerd over de stelling van een 
hoog Cr en laag ni houdende legering. 
Prof. Hoffmeister en dr. Mundt gaven aan 
welke structuren men mocht verwachten 
bij een bepaalde afkoelsnelheden. 
Uitgaande van deze gedachtegang 
hebben we op de zaak elektroden 
gemaakt met een stijfend ni-gehalte. 
na beproeving van de diverse ontwikke-
lingsrecepten bleek dat een ni-gehalte 
van 7 tot 9 procent een voor de praktijk 
zeer bruikbare oplossing te zijn. Het 
ontwikkelingsrecept werd in de praktijk 
ingezet en zie daar, de scheuren waren 
verdwenen. Een laselektrode voor duplex 
1.4462 was geboren. En als je duplex kunt 
lassen, kun je het voor vele constructies 
gebruiken, een hele fijne oplossing.” 
Hij vertelt het absoluut niet alleen te 
hebben gedaan. “De zaak die wij hadden 
was toonaangevend in lastechniek. We 
hadden briljante kerels die zulke dingen 
konden maken en bedenken. Een half 
woord was al genoeg en dan hadden ze 
de oplossing al te pakken. Smit Weld is altijd 
toonaangevend geweest op het gebied van 
RVS, de rest van Europa heeft gevolgd.”

kritisch
Ook rond de ontwikkeling van gangbaar 
RVS heeft Bekkers veel meegemaakt. 
“niet zo lang na de tweede wereldoorlog 
ging ik veel naar Duitsland. als jonge man 
kwam ik toen in aanraking met 
oudere mensen die bepaalde instellingen 
hadden, anders dan in nederland. als je 
dan met een nieuw idee kwam en je was 
jong, dan werd je op zijn minst kritisch 
aangehoord en bekeken. En wij hadden 
als één van de eersten rvs producten met 
een zeer laag koolstofgehalte. Koolstof 
heeft namelijk een negatief effect op de 
corrosievastheid.” 

Bekkers stond overigens ook mede aan 
de wieg van het duplex-rvs. Hij vertelt 
hoe dat destijds is gegaan.“Iemand van 
de naM kwam met een roestvaststalen 
buis op bezoek. Hij wist niet wat voor 
materiaal het precies was en waar het 
mee gelast kon worden. Het bleek een 
duplex staal te zijn met als werkstofnr. 
14417. De samenstelling van het 14417 
luidde 18 procent chroom, 5 nikkel en 2, 
7 molybdeen. Dat was nog nooit gelast. 
Ik heb vervolgens een molybdeen elektrode 
uitgezocht die een beetje in de buurt 
kwam, zonder dat we wisten of het een 
goede oplossing was. Het was een schot 
in het duister. Die pijpleiding ligt er 
overigens nog steeds.”
Destijds kwam Bekkers veel in Duitsland 
bij grote chemiebedrijven. Daar sprak hij 
over corrosie en RVS. “De aanwezigen 
zeiden dat ze best interesse hadden in 
deze nieuwe ontwikkelingen, maar ze 
wilden geen 18 procent chroom maar 
22 en geen 2,7 molybdeen maar 3 
procent. We waren daar overigens samen 
met staalboeren. Die moesten dan een 
hoeveelheid van 20 ton van een dergelijk 
staal maken. Ze stonden niet te trappelen 
van ongeduld om dat te doen. Ik heb 
toen voorgesteld om elektroden te 
maken met 18 tot 24 procent chroom, 
dus een hele serie met opklimmend 
chroom. Met deze elektroden zijn in 
6 lagen opdekkingen gelast en na het 
verwijderen van het basismateriaal zijn 
van de opdekkingen ‘corrosieplaatjes’ 
gemaakt.” 
Die plaatjes met allerlei verschillende 
chroomgehaltes zijn vervolgens op 
corrosie onderzocht door de grote 
chemiereuzen. Uiteindelijk is besloten 
om er één een uit te kiezen, 22 chroom, 
5 nikkel, 3 molybdeen. “Het heeft een 
tijdje geduurd voordat dit standaard 
werd,” aldus Bekkers. “Ook al omdat 
er nog geen elektrode voor was. 
Die hebben we toen gemaakt met 
dezelfde samenstelling.”
aanvankelijk ging het hopeloos mis met 
dit lasmetaal, want de constructie die 
daarmee werd gelast scheurde. “Eén van 
de grote chemie-giganten had interesse 
om voor een bepaalde toepassing het 
duplex (tupe 1.4462) in te zetten. 
De ‘fabriek’ durfde echter het risico niet 
te nemen. Zij gebruikte voor die bepaalde 
toepassing een aISI 316L. na ongeveer 
een jaar werd dit vat vervangen door een 
ander 316L vat, corrosie-verschijnselen 
waren hiervan de oorzaak. Het jaarlijks 
vervangen van het 316L vat was uiteraard 
een doorn in het oog van de corrosieaf-
deling. Deze besloot ‘de fabriek’ een 
duplex vat aan te bieden op budget van 
de corrosieafdeling.” Vervolgens heeft de 
afdeling een hoeveelheid duplex staal 

De Duitsers neutraliseerden het negatieve 
effect van koolstof door toevoegingen 
van het element Ti of nb. Deze elementen 
binden het koolstof tot Titaan of 
niobiumcarbiden, waardoor het negatieve 
effect van koolstof wordt uitgeschakeld. 
Een ander probleem wordt echter 
binnengehaald zoals verhoogde gevoelig-
heid voor putvormige corrosie en 
warm-scheuren. De huidige stand van 
ontwikkeling geeft slechts rvs-soorten 
met laag tot extreem laag koolstof-
gehalte. Dit is onder meer toe te schrijven 
aan de verbeterde staal fabricage.

r&a-beurs
Terug naar de R&a beurs in apeldoorn. 
Voordrachten blijft Bekkers voorlopig 
houden. Korte tijd voor apeldoorn sprak 
hij nog in Rotterdam, waar hij een 
betoog hield over lassen van 9 procent 
nikkel staal. “Dat is heel bijzonder,” licht 
de lasgoeroe toe. “negen procent ni-
staal is taai bij een hele lage temperatuur 
tot en met -200 graden C. In een vat van 
dergelijk staal wordt vloeibare stikstof of 
vloeibaar zuurstof opgeslagen. Je kunt 
namelijk beter vloeistof transporteren 
en opslaan dan het in gasvorm transpor-
teren. In vloeibare toestand heeft het gas 
één zeshonderdste deel van het volume 
nodig. Die tanks hebben soms wel een 
doorsnede van 30 meter en zijn wel 40 
meter hoog. Het lassen van 9 procent ni 
staal is geen sinecure. Speciale laselektroden 
worden hierbij ingezet, die qua uitzettings-
coëfficiënt niet teveel mogen afwijken van 
die van het 9 procent ni-staal. Het zijn 
gespecialiseerde firma’s die dit doen.” 

Bekkers meldt dat andere landen als 
noorwegen, Engeland, Frankrijk, 
Duitsland en België er allemaal mee bezig 
zijn. Ook is Bekkers betrokken geweest 
bij het grote probleem van het scheuren 
van enkele vaten voordat ze in gebruik 
worden genomen. “Daarin hebben 
we geadviseerd om het op te lossen.”
Bekkers stelt zich bescheiden op als hij 
wordt geconfronteerd met de titel goeroe. 
“Ik kan vrij goed relativeren. Wat 
onderscheidingen betreft heb ik (na de 
onderscheiding als Ridder in de orde 
van Oranje nassau) er één ontvangen in 
Spanje én twee in nederland. In eigen 
land kreeg ik de prof. geerlings penning 
en de prof. Jeager penning.”
Bekkers zegt al deze zaken nooit te 
hebben kunnen doen als hij niet terug 
had kunnen vallen op zijn thuisfront en 
op de zaak. “Ik denk hierbij aan de 
afdeling ontwikkeling en vooral mijn 
eigen afdeling T.S. Dit waren knappe 
koppen die geen bezwaren hadden 
langer door te werken. Ze vonden zelf 
de materie ook bijzonder interessant.”

LASSEN



Joe R. Bekker is the founder and 
President of Thrustmaster of Texas, Inc. 
Joe is a graduate of the University of 
amsterdam in the netherlands, holding 
a Bachelor of Science degree in 
Mechanical Engineering. He is a member 
of the Society of naval and Marine 
Engineers (SnaME) and the american 
Society of naval Engineers (aSnE). When 
Joe Bekker moved to the U.S. and started 
up his trading company in Texas in 1984, 
one of his first orders was a pair of 

outboard drives for a barge for the U.S. 
military. He would have made a mark-up 
of 15 %, had his supplier not gone 
bankrupt. The US military made it clear 
that he had a contractual agreement to 
supply, and that penalties and black-listing 
would otherwise put him out of business. 
With other suppliers quoting well above 
the original price, the only remaining 
option for Joe was to build the outboard 
drives himself. and so he did. To keep 
things simple in way of power transmis-

sion, he used a powerpack on deck, and 
a hydraulic motor in the tail-end of the 
outboard drive. The drives turned out 
successful and are probably still in operation 
today. Other orders soon followed, and 
Joe Bekker’s company had effectively 
transformed from a trading company 
to a production company. The hydraulic 
outboard drives remain an important 
product in the Thrustmaster line-up 
until today, but the range of products 
has significantly increased. 

JOE (JOS) BEKKER OF THRUSTMaSTER

The Dutch guy behind 
the world’s largest 
thruster factory 

THrUSTErS
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Early May 2009 Joe Bekker, President of Thrustmaster, officially opened the 

world’s largest thruster factory. The opening took place on Saturday 2nd of 

May for all employees and Sunday 3rd of May for suppliers, clients and invi-

tees. Due to his Dutch roots, Joe Bekker invited Offshore Visie for an inter-

view during the opening of his factory.

New production space of Thrustmaster.



opening the factory was in its finalizing 
stage. Due to this it was a perfect place 
for receiving more than 1000 guests in 
total. a wide range of products were 
exposed in the assembly hall during 
this opening. The facility will be in use 
around august 2009 and the workforce 
will be increased from the current 200 
to around 350 employees. When asked 
why such a big production plant is 
still built in the U.S. while so many 
companies place their bets on China, 
Joe Bekker mentions a number of good 
reasons. First and foremost, the location 
in Texas is ideal for most of the customers 
in the off-shore business. To them, 
Thrustmaster is like the shop around 
the corner, where they can pop in for 
support and get assistance around the 
clock in their own language. 

Other reasons include maintaining a high 
level of quality, which is all-important in 
a sector where down-time is simply 
unaffordable, and the disregard for 
intellectual property often found in 
China. also the level of qualified 
employees is high and due to the 
continuous growth it is of great essence 

largest
With 25.000 sqm of chilled water 
air-conditioned production space, the 
plant is the largest thruster factory in the 
world. It is suitable for the production 
of the entire range of products and in 
particular the very large thrusters with a 
rated power going towards 5.000 - 
6.000 kW. a 10 m deep test basin will be 
built in the next phase end 2009 to test 
the thrusters. The thrusters will be lifted 
with a 100 ton crane directly from the 
production hall onto a barge in the 
60 million litre water test bed. The new 
facility is just across the street of the old 
premises and is located on their own 
road; 6900 Thrustmaster Drive. The 
design of the factory was done in house 
so all the specific wishes of Joe and his 
staff were implemented. 
The factory consists of four parts: 
warehouse,  machine shop, fabrication  
welding department and assembly shop. 
Besides the new factory a brand new 
office building has been build just in 
front of the factory to house all staff, 
engineering and administration. The 
total investment for this new plant is 
about 40 million USD. During the official 

to continuously hire qualified personnel 
which is obtained from the Texas area.

hydraulic podded drives
Thrustmaster is the leading company in 
the hydro podded drives. One advantage 
of hydraulically driven thrusters when 
comparing to electric drives is that there 
is no need for frequency drives. The motor 
and pumps can run at constant speed 
and the hydraulic drive provides fully 
proportional propeller control in forward 
and reverse. While hydraulic thrusters 
are more compact and require less 
maintenance, and are subsequently 
often preferred for small installations, 
they do have an upper limit around 1500 
kW. The larger thrusters will almost 
always be electrically powered or directly 
driven by a diesel. a diesel drive has 
simplicity as a plus, but it scores lower in 
manoeuvrability. Due to the nature of 
the diesel engine, there is little torque 
available at low propeller speeds and 
change-over from one direction to the 
other is slow. The electric motor has the 
full torque available through its entire 
speed range, and thus allows for much 
more direct manoeuvring. 

THrUSTErS
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A part of the exposed range of thrusters during opening: Azimuth Thruster, Retractable Thruster and Propulsion Unit. 
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ToTAl APPoinTS PATrice de vivièS 
Senior vice PreSidenT

Effective July 9, Patrice de Viviès has been appointed Senior Vice President, northern 
Europe, Total Exploration & Production, succeeding Michel Contie.
Commenting this nomination, Yves-Louis Darricarrère, President, Total Exploration & 
Production, said: “Previously CEO of Total E&P norge aS, Patrice de Viviès not only 
has a broad knowledge of the challenges specific to developing north Sea resources, 
but also in-depth familiarity with Exploration & Production disciplines at Total.”
Patrice de Viviès, 57, is a graduate of the Ecole nationale Supérieure de Chimie de 
Paris chemical engineering school, the Ecole Supérieure des Sciences Economiques 
et Sociales (ESSEC) business school, and the Stanford graduate School of Business. 

Patrice de Viviès began his career at Total in the Exploration & Production branch in 
1978. Between 1981 and 1987, he held positions in Jakarta and Tokyo successively. 
In 1987, he was appointed CEO of Total South Korea Services in Seoul and in 1990 
was named CEO of new York-based Total american Services, the U.S. subsidiary 
responsible for representing Total and conducting its trading operations in the 
United States.
On his return to Paris in 1992, Mr. de Viviès joined the Strategy Department and 
was appointed President, gas, Power & alternative Energies in 1995. With the 
creation of TotalFinaElf, he was appointed Senior Vice President, Strategy & gas 
activities in France and Chairman of gaz du Sud-Ouest, with responsibility for 
renewable energies and coal operations in the Trading, gas & Power business.
In 2002, Mr. de Viviès was appointed gas Director at the Commission de la Régulation 
de l’Energie (CRE), France’s independent electricity and gas market regulator. 
He rejoined Total in 2006, to hold the position of CEO of Total E&P norge aS 
and Total’s country representative in norway.

gASProducTie uiT e18

Sedert eind juni produceert Wintershall 
via een satellietplatform gas uit het 
E18 blok op het nCP. Officieel is op 
27 juni de gaskraan opengedraaid. 
Kort daarvan had het kraanschip 
Hermod het platform geïnstalleerd. 
Het gas uit de E18-a1 put loopt via het 
satellietplatform en een vijf kilometer 
lange transportleiding naar het F16-a 
gasproductieplatform, waar het verder 
wordt behandeld. aanlanding van het 
gas vindt plaats bij Callantsoog. 

kAnToor Tebodin 
in vieTnAM

Begin 9 juli heeft Tebodin Consultants 
& Engineers een kantoor geopend in 
Ho Chi Minh City, Vietnam. Met dit 
kantoor betreedt Tebodin een nieuw 
land om advies en engineering services 
te bieden. Het nieuwe kantoor richt 
zich op de productiesector, olie en 
gas sector, chemische industrie, 
infrastructuur en de bouwsector. 
De keuze om een kantoor in Vietnam 
te openen vloeit voort uit een eerdere 
missie van Tebodin naar Vietnam die 
aantoonde dat sprake is van een 
groeiende economie met vele kansen. 

nogePA’S 35Th AnniverSAry

Thirty-five years ago, on 6 May 1974, oil and gas companies established the 
netherlands Oil and gas Exploration and Production association. From that date, 
nOgEPa represents the common interests of the oil and gas industry in the 
netherlands. On 24 September 2009 this historic event will be celebrated. 
In the past 35 years, the oil and gas industry has contributed substantially to the 
Dutch economy, providing a secure supply of energy for the society as a whole. 
From land and from the sea. Over the years, the industry developed and committed 
itself to high safety, health and environmental standards. nowadays, the oil and gas 
industry is known as one of the safest industries worldwide. During the event, 
nOgEPa will not only look back at what was achieved in the past 35 years. We will 
discuss current and future developments, the importance of gas as a transition fuel 
and the opportunities that the oil and gas industry on the Dutch Continental Shelf 
provides for prolonged supply of gas to households and industry, possibilities for 
cooperation with other energy suppliers on the north Sea and the role of CO2 
storage. In short: what will the oil and gas industry look like in 20 years time? 
Well respected speakers have confirmed their participation in a lively debate, 
setting the scene for the quest for the future of the oil and gas industry.

groTe vrAAg 
TrAnSPorTcAPAciTeiT

Meer dan 60 marktpartijen hebben 
gasunie verzocht de transportcapaciteit 
in het hogedruknet uit te breiden, 
met name in Duitsland. Dat is de 
belangrijkste uitkomst van het eerste 
geïntegreerde onderzoek (‘Integrated 
Open Season’) dat gas Transport 
Services (gTS) en gasunie Deutschland 
in nederland en Duitsland hebben 
uitgevoerd. Medio juli werd de 
uitkomst openbaar gemaakt. Voor 
marktpartijen is voldoende capaciteit 
van groot belang om continu gas te 
kunnen leveren aan de eindgebruikers 
en om mogelijke prijsstijgingen als 
gevolg van een tekort aan capaciteit 
te voorkomen. Om aan de vraag te 
kunnen voldoen, moet de capaciteit 
in het gastransportnet van gasunie 
in Duitsland bijna worden verdubbeld. 
Ook de grensoverschrijdende 
(‘cross-border’) capaciteit moet 
aanzienlijk worden uitgebreid.

BLIJF DAGELIJKS OP DE HOOGTE 
vAn DE ALLErLAATSTE nIEuwSBErIcHTEn:

www.offShoreviSie.nl
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kePPel ShiPyArd on TrAck To AnoTher SucceSSful 
converSion for rePeAT cuSToMer

Keppel Shipyard is close to completing the conversion of FPSO armada Perdana for 
repeat customer Bumi armada Berhad (Bumi armada).  a ceremony for the naming of 
the Floating, Production, Storage and Offloading vessel (FPSO) prior to its deployment 
in the Oyo field, 70km off the coast of nigeria was held at the shipyard on July 18. The 
vessel is expected to deliver first oil in fourth Quarter 2009.  gracing the occasion were 
Secretary to The government Federation of nigeria, Mr. Mahmud Yayale ahmed, and 
nigeria’s Speaker of the House of Representatives, Mr. Dimeji Bankole. 

Bumi armada’s Chief Executive Officer and Executive Director, Mr Hassan Basma, said: 
“Understanding and trust built over years of close collaboration between Keppel Shipyard 
and Bumi armada have resulted in the timely and safe execution of the conversion works 
for FPSO armada Perdana. We are delighted that our combined teams have shown capable 
leadership and competency. With their good work, we have been able to fast-track the 
project from winning the contract to completing the conversion in just 18 months.” 
Mr nelson Yeo, Executive Director of Keppel Shipyard said: “Keppel is pleased to carry 
out the conversion of Bumi armada’s second FPSO, armada Perdana. This achievement 
of delivering her successfully and safely, with a record of 1.8 million man-hours without 
lost-time injury, has been through the efforts of everyone working on the project. 
This conversion further strengthens the partnership between our two companies.” 
The vessel, which arrived in May last year, underwent fabrication, installation and 
integration of a 12-point spread mooring system, riser balcony, topside facilities and 
upgrade of accommodation and auxiliary support systems. 
It now has a storage capacity of 1 million barrels of oil with water and gas injection 
capabilities included in its topside. It is also capable of processing 45,000 barrels of 
oil per day (bopd). 

nog veel gAS Te onTdekken in nederlAnd

nederland beschikt wellicht over ruime hoeveelheden nog niet ontdekt gas. 
Dit blijkt uit het nieuwe EBn rapport Focus on Dutch gas dat eind juni is verschenen. 
Schattingen lopen uiteen, maar de volumes nog niet ontdekt gas kunnen oplopen 
tot duizenden miljarden kubieke meters. Dat is meer dan er tot nu toe in totaal aan 
gas gevonden is in ons land. 

Uit het EBn rapport blijkt dat de gasproductie uit kleine velden in nederland over 
haar top heen is en gestaag terug loopt. Toch kan nog zeker 20 jaar gas uit deze 
kleine velden geproduceerd worden. Wanneer het enorme groningen gasveld 
meegerekend wordt, is dat zelfs nog veel langer. Een te snelle afname in de 
nederlandse gasproductie is een bedreiging voor de offshore infrastructuur die bij 
onvoldoende gebruik ingesloten en tenslotte opgeruimd zal moeten worden. 
Er worden op dit moment nog steeds nieuwe gasvelden gevonden. Omdat het 
tempo waarmee de industrie in nederland naar nieuwe gasvoorraden zoekt echter 
te laag ligt, bestaat er een gerede kans dat een deel niet meer economisch gewonnen 
kan worden als gevolg van onvoldoende beschikbare infrastructuur. 

Jan Dirk Bokhoven, directievoorzitter van EBn, steekt de gasproducenten in een economisch 
lastige tijd een hart onder de riem. Er is, zo zegt hij, nog voldoende gas te vinden in ons 
land: als we alles meetellen kan het volume oplopen tot wel 500.000 miljard kubieke meter. 
Dat is weliswaar een zeer grove schatting, maar een deel ervan is zeker te winnen. 

Bokhoven ziet vooral veel potentie in het winnen van zogenaamd ondiep gas. Ondiep 
gas werd vanwege de boorrisico s altijd vermeden en vrijwel nooit in productie genomen. 
Vorig jaar is dat voor het eerst wel gebeurd. Hoeveel ondiep gas er is in nederland is 
nooit goed in kaart gebracht. Laat staan dat we weten wat er nog in productie 
genomen kan worden. Daarnaast komen ook gas dat zich in slechter reservoirgesteente 
bevindt en mogelijk ook kolengas in aanmerking voor opsporing en winning. In de VS 
heeft de productie van shalegas (kleisteen) in de afgelopen jaren tegen de verwachting 
in een grote vlucht genomen. De technische uitdagingen moeten niet onderschat 
worden, want het zal een hele klus worden, maar het gas is er zeker.

b. vAn de leeMPuT 
volgT r. venhuizen oP 
AlS direcTeur nAM

Eind juli is Bart van de Leemput (gehuwd, 
2 kinderen) voorgedragen om te 
worden benoemd tot directeur van de 
nederlandse aardolie Maatschappij. 
Hij wordt daarmee de opvolger van 
de heer ir. P.R.R. Venhuizen die na 
overdracht van zijn werkzaamheden, 
de Shell na 34 dienstjaren zal verlaten. 
Van de Leemput (46) studeerde aan 
de universiteit van nijmegen en de 
universiteit van Edinburgh. Hij is 
afgestudeerd en gepromoveerd aan 
de universiteit in nijmegen als 
natuurkundige en heeft daarnaast 
kandidaatsexamens behaald in 
astronomie en Wiskunde. Hij begon 
zijn loopbaan binnen Royal  Dutch 
Shell in 1991 als Research 
Reservoir Engineer in 
Rijswijk. na diverse 
functies in Oman, 
Shell nederland, 
de naM, Maleisië, 
werd Van de 
Leemput in 2007 
benoemd tot Vice 
President non 
Operated Ventures 
in EP Europe.

Bart van de Leemput.

FPSO Armada Perdana is the second FPSO 

to be converted by Keppel Shipyard for 

Bumi Armada.
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koPklAS PeTrocheMie & offShore

In september 2009 gaat het ROC Kop van noord-Holland van start met een 
nieuwe opleiding voor de sectoren olie- en gasindustrie on- & offshore, chemie en 
petrochemie. Deze kopklas Petrochemie & Offshore is bedoeld voor jongeren die 
een technische niveau 4 mbo-opleiding of een havo/vwo-opleiding met wiskunde en 
natuurkunde hebben afgerond. De opleiding duurt een jaar en is tot stand gekomen 
dankzij de goede samenwerking tussen de Maritime Campus netherlands, het UWV 
en het ROC Kop van noord-Holland. Doel van de opleiding is het bedrijfsleven in 
de sectoren olie- en gasindustrie on-/offshore, de chemie en petrochemie van 
hooggekwalificeerd personeel te voorzien. Hiermee wordt ingespeeld op de grote 
behoefte die hieraan in deze sectoren bestaat. Jongeren met een technische niveau 
4 mbo-opleiding gaan hiervoor gedurende het studiejaar één dag per week terug 
naar school. Voor jongeren met een afgeronde havo/vwo-opleiding wordt dit 2,5 
dag per week.

gASPijPleiding ArgenTinië

Een consortium bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster n.V. en allseas group 
S.a. heeft een opdracht verworven voor de aanleg van een gaspijpleiding door de 
Straat van Magellan in het uiterste zuiden van argentinië. De overeenkomst werd bij 
een officiële plechtigheid ondertekend in de aanwezigheid van de President van 
argentinië, mevrouw Cristina Fernández de Kirchner. nación Fideicomisos S.a. 
tekende de overeenkomst als opdrachtgever en beheerder van de Estrecho de 
Magallanes Trust. Het contract heeft een totale waarde van circa €180 miljoen, 
waarin het aandeel van Boskalis circa € 90 miljoen bedraagt. Het project wordt 
naar verwachting voor het eind van 2009 afgerond. Het werk bestaat uit het op de 
zeebodem aanleggen van een nieuwe gaspijpleiding met een diameter van 24 inch 
die Kaap Espiritu Santo en Kaap Virgenes met elkaar zal verbinden, in de wateren 
buiten de oostelijke monding van de Straat van Magellan in argentinië.  

De totale lengte van de pijpleiding, inclusief de onderdelen op de zeebodem en 
langs de kustlijn, bedraagt circa 38 kilometer. De diepte van het water (70 meter), 
sterke stromingen en hoge getijden zorgen voor uitdagende werkomstandigheden. 
De pijpleiding is van aanzienlijk strategisch belang omdat deze de gasvelden in het 
zuiden verbindt met het argentijnse hoofdgasnetwerk.

Boskalis zal verantwoordelijk zijn voor het baggeren en weer opvullen van een geul 
ten behoeve van de pijpleiding in het gebied vlak voor de kust in zowel het noordelijk 
als het zuidelijk deel van de zeestraat. Boskalis zal tevens het trekken van de 
pijpleiding vlak voor de kust en de aanlanding van de pijpleiding op zich nemen. 
Voor dit project zal een jumbo sleephopperzuiger ingezet worden.

new AhTS veSSelS for iTc

In august 2009, ITC took delivery 
of two 2008 / 2009 built, 10,800 bhp, 
136 tons bollard pull aHTS vessels. 
ITC has an agreement based on long 
term bare boat charters with purchase 
option. The aHTS’s will come under 
full ITC control and will be transferred 
to ITC in Singapore and Shanghai. 
ITC CYCLOnE and ITC CHInOOK 
are meeting today’s high requirements 
of the offshore market. The vessels 
are DP-2 for excellent station keeping 
with two CPP’s and two bow thrusters 
of 625 Kw. With a clear deck space 
of 570 cubm and liquid as well as dry 
bulk cargo capacities the vessels are 
ideally suited for rig and FPSO support. 
Both vessels have a FIFI-1 rating with 
2400 cubm capacity.

Tebodin onTwerPT 
ondergrondSe 
PijPleidingen voor TAQA

Tebodin Consultants & Engineers heeft 
een contract verworven voor de detail 
engineering van ondergrondse pijpleidingen 
voor TaQa Onshore B.V. Dit contract 
maakt deel uit van het Bergermeer 
gas-opslagproject in alkmaar. TaQa heeft 
als doel het lege Bergermeer gasreservoir 
om te zetten in een gasopslagfaciliteit. 
Het project betreft de puttenlocatie in het 
Bergermeer gasveld en een gasbehandeling-
installatie. Het gas zal getransporteerd 
worden via een viertal ‘manifolds’ die zich 
op de puttenlocatie bevinden. Deze systemen 
worden met de gasbehandelinginstallatie 
verbonden door twee hoogdruk pijp-
leidingen (160 barg.). De toevoer wordt 
hier gescheiden in gas-, condensaat- en 
waterfases. Het gas wordt behandeld om 
de waterinhoud en het dauwpunt te 
verlagen, zodat de sales specificatie van 
het product behaald kan worden. Het 
gas zal door twee verbindingen worden 
afgeleverd in het bestaande gasunie 
netwerk: een 36 inch verbinding met het 
gasunie netwerk ten Oosten van alkmaar 
en een 24 inch verbinding met het netwerk 
ten Westen van diezelfde stad. Tebodin is 
verantwoordelijk voor de complete enginee-
ring voor de ondergrondse pijpleidingen. 
Dit omvat detail engineering en ontwerp, 
aanvraag van vergunningen, assistentie 
bij procurement en alle andere activiteiten 
die noodzakelijk zijn om dit project 
succesvol te laten verlopen. De detail 
design werkzaamheden zijn al begonnen 
en duren ongeveer 10-11 maanden.

loAd-ouT e17A-A 
ProducTiePlATforM

Medio juni heeft de load-out 
plaatsgevonden van het E17a-a 
productieplatform voor gDF Suez. 
Het 1932 ton zware module is door HSM 
Offshore in een tijdsbestek van tien 
maanden gebouwd op haar werf in 
Schiedam. Het module is met SPMT-
trailers (in totaal 92 aslijnen ofwel 368 
wielen) op het ponton gereden. 
HSM Offshore zal het platfrom de 
komende weken zeevasten, waarna het 
begin juli circa 250 km ten noordwesten 
van Den Helder zal worden geplaatst.

Load-out E17A-A platform.



Intramar insurances heeft zich geheel 
toegelegd op de verzekeringsmakelaardij 
in de maritieme- en offshoresector. 
Bemiddeld wordt in alle verzekeringen, 
van transport- tot en met heel complexe 
verzekeringen en van aansprakelijkheids- 
tot en met zorgverzekeringen. Relatief 
nieuw is dat het bedrijf sinds enige tijd 
ook in de windenergiesector opereert. 
nico de Wit: “We hebben inmiddels al 
een aardig stuk ervaring opgedaan in 
deze voor ons relatief nieuwe sector. 

Het gaat dan  vooral om het verzekeren 
van de equipment die wordt gebruikt bij 
het leggen en ingraven van energiekabels 
in de windturbineparken en van kabels 
die de opgewekte energie naar de vaste 
wal transporteren. Dit kan variëren 
van trenchers (sleuvengraafmachines), 
onderwaterrobots (ROV’s) tot ander-
soortige subsea equipment van onder-
nemingen als Oceanteam, Bluestream 
Offshore en Seaway Heavy Lifting. 
Wij zien echter dat in deze sector de 

opdrachtgevers, wij bedoelen hiermee 
de energiemaatschappijen, steeds vaker 
bepaalde risico’s verleggen naar de 
aannemers die het werk uitvoeren. 
De opdrachtgevers hebben zelf veelal 
een constructie all-risk (CaR) verzekering 
met een vrij hoog eigen risico. Dit kan wel 
oplopen tot 1 miljoen euro of meer. 
Trend is nu dat zij de aannemers voor 
dit eigen risico laten opdraaien en dat 
deze zich ineens genoodzaakt zien zich 
hiertegen te verzekeren.

InTRaMaR: OOK aCTIEF In WInDEnERgIESECTOR

VErZEKErEN
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Oplossing voor 
afdekken 
eigen risico 
opdrachtgevers

Nico de Wit poseert voor één van de offshore-

vaartuigen van een klant van Intramar in de haven 

van Den Helder (foto: PAS Publicaties).

Na twee jaar van voorbereiding heeft Intramar insurances uit 

Den Helder een nieuw product op de markt gebracht waarmee 

de risico’s die opdrachtgevers voor de aanleg van windturbine-

parken offshore bij de aannemers neerleggen, met succes 

kunnen worden afgedekt. De eerste ervaringen met deze 

nieuwe verzekeringsvorm zijn volgens oprichter en directeur 

Nico de Wit heel positief.



rUBrIEK

nico de Wit: “In deze sector zien we 
eveneens dat opdrachtgevers meer 
risico’s naar de aannemers verleggen 
en ook voor hen kunnen we met ons 
nieuwe product voor de juiste dekking 
zorgen.” Intramar heeft recentelijk al 
voor een dergelijke dekking gezorgd 
bij de aanleg van een getijdenturbine in 
Engelse wateren.

jubileumviering
naast het het verstrekken van verzeke-
ringen om het eigen risico voor aan-
nemers bij windenergieprojecten af 
te dekken, kan Intramar de beheerders 
van windturbineparken offshore ook het 
afdekken van calamiteitenrisico’s bieden. 
Te denken valt hierbij aan risico’s tenge-
volge van zware stormen, aanvaringen 
door schepen of ongelukken met 
helikopters en vliegtuigen. Maar ook 
de onderhoudsbedrijven in de windener-
giesector heeft nico de Wit het nodige 
te bieden. “Te denken valt van aan 
het verzekeren van transport- en onder-
houdsmaterieel, aansprakelijkheid of 
garantie op de uitgevoerde werkzaam-
heden. Een interessant gegeven is dat 
we hopen dat veel van het onderhouds-

werk aan windturbineparken vanuit onze 
thuisbasis Den Helder gaat gebeuren. 
Intramar opereert echter wereldwijd, 
dus andere havens zijn voor ons geen 
probleem. Ook buitenlandse bedrijven 
kunnen bij ons terecht, zoals in de 
offshore-industrie al heel gebruikelijk is. 
Je merkt dat voor veel makelaars in 
verzekeringen de sectoren windenergie, 
scheepvaart en olie&gas onbekend 
terrein is. Uiteindelijk komt men dan 
toch bij ons terecht.” 
Het kantoor van de verzekeringsmakelaar, 
gevestigd op een strategische locatie aan 
de Helderse Buitenhaven, is onlangs 
door het vertrek van een onderhuurder 
flink uitgebreid. Intramar bestaat in 
november 2009 vijftien jaar. Wat in 
1994 is begonnen als eenmansbedrijf, is 
nu uitgegroeid tot een makelaarskantoor 
met vijf medewerkers. “Binnenkort komen 
hier nog drie medewerkers bij. Wij merken 
dat onze klanten graag voor al hun 
verzekeringen één aanspreekpunt 
hebben. Dus willen zij bij ons ook hun 
bedrijfspand en wagenpark verzekeren 
of zaken als pensioen en ziekteverzuim 
laten regelen, dan kan dit. 
Wij zijn er helemaal klaar voor.”

nieuw fenomeen
Om dit risico voor de aannemers af te 
dekken, heeft Intramar een nieuwe polis 
bedacht. “Wij bieden thans een polis 
waarmee alle eigen risico’s, of het nu om 
200.000 of 1 miljoen euro gaat, worden 
afgedekt. De verschuldigde premie wordt 
berekend over de omvang van het project. 
Een aannemer kan hierbij ook meerdere 
projecten verzekeren. Zowel nieuwe als 
bestaande. Interessant is dat er ook een 
element van garantie in zit. als zich bij-
voorbeeld een half jaar na de oplevering 
van een windturbineproject problemen 
voordoen, kan men weer op deze 
verzekering terugvallen. Het kan dan 
gaan om een kabel die weer opgegraven 
of juist dieper de zeebodem in gegraven 
moet worden. Dat is een nieuw fenomeen. 
We hebben samen met een aantal 
verzekeraars ongeveer twee jaar aan 
de ontwikkeling van dit nieuwe product 
gewerkt en het ondertussen al met suc-
ces in de windenergiesector toegep
ast. nu zijn we zo ver dat we er flink 
mee aan de weg willen gaan timmeren.”
Op de vraag of dit nieuwe verzekerings-
product ook toepasbaar is in de olie- 
en gasindustrie offshore, antwoordt 



Bij de Weatherford-vestiging wordt nog 
druk gesleuteld en diverse testen uitge-
voerd aan de 25 ton wegende Rotaflex 
pompunit die door de amerikaanse 
moedermaatschappij is ontwikkeld. 
Een uniek apparaat dat vier keer per 
minuut een slag van ruim negen meter 
kan maken. De aandrijving gebeurt met 
behulp van een elektromotor die via een 
riem een gewicht op en neer beweegt als 
tegenwicht van de pompstang die in de 
put de zogeheten downhole pomp aan-
drijft. De praktijk heeft aangetoond dat 
deze Rotaflex hoogrendement pompunits 
zeer geschikt zijn voor de productie van 
zware olie uit gedevieerd (horizontaal) 
geboorde putten. Een voorbeeld betreft 
de inzet van deze pompunits bij de 
productie van zware olie uit het Little 
Knife veld in de amerikaanse staat noord-
Dakota. Hier wordt met vijf Rotaflex units 
van Weatherford met succes olie uit 
horizontale putten geproduceerd. Dit 
tot grote tevredenheid van de productie-
maatschappij. naM hoopt ditzelfde te 
bereiken bij het grootste onshore olieveld 
van noordwest-Europa. Dit bij 
Schoonebeek gelegen veld werd al in 
1943 ontdekt en in 1948 in productie 
gebracht. Toen in 1996 de olieproductie 
werd gestaakt, waren in totaal 250 
miljoen vaten olie uit dit veld geprodu-
ceerd. Hiervoor waren honderden 
jaknikkers als pompunits in het Drentse 
landschap opgesteld.

herontwikkeling
Eind 2007 besluiten naM en Energie 
Beheer nederland opnieuw olie uit het 
Schoonebeek veld te gaan winnen. 
Hiervoor wordt het Schoonebeek Oilfield 
Redevelopment Project opgestart. Dit 
omvat het boren van 73 putten, verdeeld 
over achttien productielocaties. Begin 
dit jaar is dit project van start gegaan. 
Het boorwerk zal nog tot 2011 duren. 
In totaal worden 44 productieputten, 
25 stoominjectieputten en 4 observatie-
putten geboord. De poreuze zandsteen-
laag waarin de olie zich ophoudt, bevindt 

zich op een diepte van 600 tot 900 meter. 
Lagedruk stoominjectie met een temperatuur 
van 300 graden Celsius is hier nodig om 
de taaie en stroperige olie vloeibaar 
te maken, zodat deze kan worden 
opgepompt. De horizontale putten 
worden momenteel geboord met de 
nieuwe Compact Rig van DrillTec. Door 
de toepassing van lagedruk stoominjectie 
en horizontale putten verwachten naM 
en EBn vanaf volgend jaar, gedurende een 
periode van 25 jaar of langer, nog zo’n 
120 miljoen vaten olie te kunnen oppom-
pen. De stoom wordt opgewekt door een 
warmtekrachtcentrale en via bovengrondse 
leidingen naar de injectieputten getrans-
porteerd. De geproduceerde olie zal via 
een behandelingsinstallatie en een 
pijpleiding worden afgevoerd naar de BP-
raffinaderij in het Duitse Lingen. 
Voorheen ging de gewonnen olie per 
trein naar Pernis. De honderden jaknikkers 
zijn ondertussen bijna geheel uit het 
Drentse landschap verdwenen. Hun functie 
wordt overgenomen door de veertig 

Rotaflex pompunits die Weatherford de 
komende tijd voor het project gaat leveren. 
De totale reserves van het Schoonebeek 
veld worden geschat op 1 miljard vaten 
olie, waarvan in de eerste winningperiode, 
1948-1996, een kwart is geproduceerd.

megaorder
Om de service goed te laten verlopen, 
heeft Weatherford ondertussen ook 
een vestiging in Schoonebeek geopend. 
Hier worden straks de Rotaflex pomp-
torens geassembleerd. In Den Helder 
wordt op dit moment nog gewerkt aan 
het prototype. Bekeken wordt wat de 
beste methode is om de geluidsbelasting 
van de pomptoren op de omgeving tot 
een absoluut minimum te reduceren. 
Plan is ook het onderste deel groen te 
schilderen, zodat de stellage niet te veel 
opvalt in het landschap. De bovenkant 
behoudt de grijze kleur. Voor Weatherford 
is de naM-opdracht een megaorder die 
het servicebedrijf de komende jaren veel 
werk zal gaan opleveren.

WEaTHERFORD LEVERT 40 POMPUnITS VOOR OLIEWInnIng SCHOOnEBEEK

Ja-knikkers vervangen 
door lange slagpompen

TECHNIEK

Sinds een aantal maanden torent een vijftien meter hoge pomptoren uit boven de vestiging van Weatherford op 

industrieterrein Kooypunt bij Den Helder. Bij navraag bleek dat het om een prototype pompunit gaat, dat deze is 

geïmporteerd uit de Verenigde Staten en dat het de eerste is van een serie van 40 lange slagpompen waarmee de 

NAM de komende 25 jaar nog zo’n 120 miljoen vaten olie uit het Schoonebeek veld wil produceren.
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Naschrift:
Voor de herstart van de 
olieproductie uit het 
Schoonebeek veld is het 
Schoonebeek 
Redevelopment Team (SRT) 
samengesteld, bestaande uit 
Jacobs Nederland, Stork 
Industrie Services, Visser & 
Smit Hanab en Yokogawa 
Europe. Meer informatie 
zie de site www.nam.nl/
schoonebeek

Het prototype van de Rotaflex pomp-

toren staat al een paar maanden op 

het Weatherford-terrein in Den 

Helder (foto: PAS Publicaties).



JUMBO OFFSHORE REaDY FOR WInDFaRM InSTaLLaTIOn JOBS

Ampelmann installed 
on Jumbo Javelin

One of Jumbo Offshore’s heavy lift & installation vessels, the DP2-ship Jumbo 

Javelin, is preparing to deliver installation services for offshore wind farms. 

It will be able to ship and install Transition Pieces (TP’s) for wind turbines. 

ampelmann
To give crew safe access from the Jumbo 
Javelin to the installed TP as well as 
efficiently guiding the grout hoses, an 
ampelmann has been installed on the 
vessel. The ampelmann is a ship-based, 
self stabilizing platform, built by a Dutch 
company of the same name, which provides 
safe, easy and fast offshore access by 
actively compensating the motions of 
the vessel. as the Jumbo Javelin will be 
free floating, it will be sensitive to waves 
and swell. The ampelmann will absorb 
the vessel motions and make a safe 
transfer to the Transition Piece possible. 

first time
To get the vessel ready for its first 
assignment, a set of 15 temporary living 
quarters, additional life saving appliances, 
9 TP-supporting foundations, a complete 
grouting plant, specialized lifting equip-
ment, supporting auxiliary equipment 
and an ampelmann have been installed. 
It will be the first time that Transition 
Pieces will be placed on monopiles 
from a free floating vessel on DP. 

The vessel will be able to carry 9 TP’s at
a time, each with a weight of approx. 
285 tonnes. all the TP’s can be stowed 
vertically in the hold of the vessel and 
transported to the offshore location site. 
There, the Jumbo Javelin positions itself 
on DP next to the monopile of the wind 
turbine foundation to lift the TP from the 
hold, onto the monopile and adjust it 
to required horizontal level. The leveled 
TP is then fixed to the monopile by 
pumping grout in the annulus between 
the pile and the Transition Piece.

ideal
The Jumbo Javelin and her sister ship 
Fairplayer are two of four J1800-class 
heavy lift vessels. During the past years 
these vessels have proven their value to 
Jumbo Offshore’s clients, because they 
are ideal for combined transport and 
offshore installation projects. This makes 
double handling superfluous; there’s no 
need for barge-tug combinations and 
other crane vessels, thus reducing 
the number of load- transfers and 
consequently the number of risks.

The advantage of using a DP positioned 
heavy lift vessel compared to the conven-
tional method of moving and installing 
these pieces, is that the vessel is used for 
transporting a considerable load of TP’s, 
fast transit to the installation site and the 
installation on the monopile. another 
advantage is that the relocation from 
one position to the next is a relatively 
fast one, as the vessel does not need to 
reposition anchors and jack-up.

SAFETY
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Het bedrijf is ontstaan in de tijd dat 
Seateam met een grote vloot van survey-
vaartuigen vanuit Den Helder opereerde. 
nadat eind jaren negentig Seateam en 
DSnD uit noorwegen waren gefuseerd, 
ging het Seateam-kantoor in Den Helder 
dicht en werden de zaken alleen vanuit 
norwich gecoördineerd. Rick green: “De 
combinatie Seateam-DSnD bleek echter 
niet te werken. In 2000 besloot ik daarom 
naar Den Helder terug te keren en hier 
de survey company geolab op te richten.” 
Onder deze naam heeft geolab een 
aantal jaren met succes geopereerd. 
Toen het bedrijf een nieuwe eigenaar 
kreeg, werd de naam gewijzigd in 
Oceanteam. “Dit laatste zou maar heel 
even duren, want in 2005 fuseerden 
Oceanteam en DeepOcean en kwam er 

weer een nieuw bordje, met dit keer 
de naam DeepOcean, aan onze gevel 
te hangen. Onder deze naam werken 
we nu nog, ook al is DeepOcean in mei 
2008 op haar beurt weer door de 
amerikaanse rederij Trico Marine 
overgenomen. Ondanks al deze fusies 
en overnames is in de regio Den Helder 
een vaste kern van specialisten in de 
offshore survey blijven werken en is ook 
de dienstverlening onverminderd 
doorgegaan.”
Wim Visser: “Trico Marine heeft 
DeepOcean overgenomen om verder 
te kunnen diversificeren. Trico is zelf 
wereldwijd werkzaam ten behoeve van 
de offshore-industrie en beschikt 
hiervoor over een vloot van slepers en 
bevooraders. Een ander door Trico 

overgenomen bedrijf is CTC, dat is 
gespecialiseerd in het leggen en ingraven 
(trenching) van kabels offshore. En met 
DeepOcean erbij is Trico nu ook actief in 
de subsea support. Door deze overnames 
heeft Trico thans drie divisies, elk specialist 
op hun eigen vakgebied en opererend 
onder hun eigen vertrouwde naam.”

schepen
Bij DeepOcean, dat tegenwoordig is 
gevestigd in een pand aan de 
nijverheidskade te Den Helder, werken 
dertien mensen. Rick green: “Van hieruit 
houden wij ons voornamelijk bezig met 
survey & inspection. Dit betreft onder 
andere route survey, site survey, pipeline 
inspection en platform inspection. Het 
overgrote deel van ons werk verrichten 

na OVERnaME DOOR TRICO MaRInE DE WIJDE WERELD In

DeepOcean slaat vleugels verder uit

SUBSEA SErVICES

De naambordjes aan de gevel zijn regelmatig vervangen, maar de dienstverlening en personeelsbezetting 

bij DeepOcean BV in Den Helder zijn steeds hetzelfde gebleven. Alleen het werkgebied heeft zich aanzienlijk 

uitgebreid en bestrijkt nu zowel de Noordzee, Golf van Mexico, de Middellandse Zee als offshore 

Zuid-Amerika. En met Trico Marine als moedermaatschappij kunnen nu wereldwijd subsea services 

worden verleend, zeggen Rick Green en Wim Visser, respectievelijk regional manager en 

technical manager shipping van de vestiging van DeepOcean in Den Helder.
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in noorse wateren met de Edda Fonn, 
Edda Freya, Edda Fauna, Edda Flora 
en normand Flower voor onder 
andere Statoil inspectie-, reparatie- 
en onderhoudswerk uit, maar deze 
vijf schepen worden vanuit het noorse 
Haugesund ondersteund.” 

opdrachten
na eerst enige tijd met het surveyvaartuig 
Multraship Commander te hebben 
gewerkt, kreeg DeepOcean in januari 
2008 in Den Helder de beschikking over 
de gloednieuwe VOS Satisfaction, een 
survey- en supportvaartuig van Vroon 
Offshore Services. Omdat dit vaartuig 
veel groter is dan eerstgenoemd schip 
kon de VOS Satisfaction zowel met 
surveysystemen als met (Workclass) 
ROV’s worden uitgerust. “Dit gaf ons 
direct veel meer armslag,” vervolgt 
Rick green, “en daarbij konden we ons 
werkgebied uitbreiden van de noordzee 
naar onder andere de Middellandse Zee. 
Vanaf begin vorig jaar hebben we daar 
met de VOS Satisfaction in zowel 
Egyptische, griekse, Libische als Spaanse 
wateren gewerkt. Hierbij is steeds Malta 
als uitvalsbasis gebruikt. In Egyptische 
wateren hebben we zelfs met ROV’s op 
waterdieptes van 800 meter gewerkt en 
offshore Libië hebben we op een water-
diepte van 200 meter met ROV’s een 
pijpleiding gerepareerd.” 

we voor bedrijven werkzaam in de olie- 
en gassector, maar we voeren ook steeds 
meer opdrachten uit voor elektriciteits-
bedrijven. Hierbij werken we nauw 
samen met het kantoor in het Engelse 
norwich. Verder ondersteunen we ons 
zusterbedrijf CTC bij de uitvoering van 
kabellegprojecten. Ons offshore survey-
personeel dat wij van hieruit wereldwijd 
inzetten, is voor het grootste deel 
afkomstig uit het Verenigde Koninkrijk.”
In de nederlandse sector van de 
noordzee zijn het vooral de operators 
die regelmatig een beroep doen op de 
expertise van de nederlandse vestiging 
van DeepOcean. Hierbij wordt onder 
meer veel werk verzet voor Total E&P 
nederland. Maar ook de noorse elektrici-
teitsmaatschappij Statnett is een goede 
klant. Vanuit het kantoor in Den Helder 
worden op dit moment zeven schepen 
ondersteund en van de benodigde 
equipment voorzien. Wim Visser: “Zo 
werken wij met de Deep Endeavour en 
de arbol grande in de golf van Mexico, 
met de atlantic Challenger in de Zuid-
Chinese Zee en met de northern River 
van moedermaatschappij Trico Marine 
in Britse wateren. Verder hebben we een 
schip offshore Brazilië aan het werk en 
gaat er binnenkort een schip richting 
Saoedi-arabië. Zelf zijn we vanuit Den 
Helder heel actief met de VOS 
Satisfaction. Daarnaast voert DeepOcean 

Wim Visser vult aan: “Met behulp van 
onze ROV’s hebben we net de bunkerolie 
verwijderd uit de tanks van het cruiseschip 
Sea Diamond dat eerder bij het griekse 
eiland Santorini in 150 meter diep water 
was gezonken.”
De VOS Satisfaction, die nu weer op de 
noordzee actief is, staat sinds begin 
2008 voor drie jaar onder contract bij 
DeepOcean. De vloot van dedicated 
survey- en supportvaartuigen zal nog 
aanzienlijk worden vergroot door de 
komst van acht nieuwe dp II/ROV schepen 
die op dit moment nog in India in 
aanbouw zijn. “De eerste van deze serie 
is al opgeleverd en de tweede zojuist te 
water gelaten. De rest volgt tussen nu en 
2012. Het zijn allemaal Trico-schepen en 
men verwacht dat DeepOcean een 
aantal in de subseamarkt zal kunnen 
inzetten. Eén en ander past in de strate-
gie van Trico om op wereldschaal te 
kunnen expanderen.” De drie zuste
bedrijven hebben rondom de noordzee 
ondertussen al vestigingen in norwich, 
Haugesund, Den Helder, aberdeen en 
Darlington. Verder zijn er vertegenwoor-
digingen in Mexico, Brazilië, West-afrika 
en Singapore en binnenkort opent een 
kantoor in China haar deuren. “Dankzij 
Trico Marine hebben wij nu een spring-
plank om wereldwijd onze diensten aan 
te bieden en dat geeft ons een goed 
gevoel,” zegt Wim Visser tot besluit.

DeepOcean slaat vleugels verder uit

SUBSEA SErVICES
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DeepOcean kan een breed scala aan equipment 

voor subsea survey- en inspectiewerk inzetten, 

waaronder geavanceerde onderwaterrobots 

(foto: DeepOcean).
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15 okToBer iro innovaTieseminar

 DELFT

17 novemBer algemene ledenvergadering *  

 SCHIEDaM

  *  & UITREIKIng aWaRD OF ExCELLEnCE

Holland receptie tijdens 
Offshore Europe 2009
Op woensdag 9 september a.s. zal van 18:30 tot 20:00 uur een 
Holland receptie plaatsvinden in aberdeen. Een uitnodiging kunt 
u opvragen bij Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl

Wegens succes extra dagvlucht 
Aberdeen - Offshore Europe
Op dinsdag 8 september a.s. organiseert galatours een extra 
dagvlucht van amsterdam naar aberdeen om de beurs Offshore 
Europe 2009 te bezoeken. Dankzij een aangepast vliegschema 
en speciaal gereserveerd vervoer naar de beurs hoeft u geen 
minuut te missen van de Offshore Europe.  
Meer informatie vindt u op www.galatours.nl

IrO olie- en gasmissie naar 
noorwegen 27-30 september 2009
De missie naar noorwegen gaat door met vooralsnog 14 bedrijven. 
Inschrijving is nog mogelijk.
Deelnamekosten zijn €500 voor IRO leden, €750 voor niet-leden 
excl BTW.
Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
met Ruud Liem, liem@iro.nl

IrO olie- en gasmissie naar 
Mexico 8-12 november 2009
De eerder vanwege de Mexicaanse griep uitgestelde IRO olie- 
en gasmissie naar Mexico zal nu plaatsvinden van 8-12 november 
2009. Bezocht zullen worden de plaatsen Villahermosa, Ciudad 
del Carmen en Mexico City. Voor nadere informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met Ruud Liem, liem@iro.nl

IRO Innovatieseminar 
15 oktober 2009
Op donderdag 15 oktober a.s. organiseert IRO het IRO 
Innovatieseminar bij TU Delft bestaande uit presentaties, info stands 
en een innovatie netwerkborrel. Van de 15 bedrijven die een voorstel 
hebben ingediend om een presentatie te mogen geven, zijn er 
4 geselecteerd die mogen meedingen naar de IRO Innovatieprijs. 
Tijdens de bijeenkomst zullen de toehoorders in samenwerking 
met een jury bepalen wie er met de innovatieprijs naar huis mag.

De genomineerden zijn:
•	KCI	met	het	Multipurpose	Platform
•		Siemens	met	Gas2wire	based	on	combined	cycle	generator-set	

(5-550MV)
•		Electromach	met	een	presentatie	over	explosieveilige	kleuren	

CCTV	camera	
•		SpiritIT	met	industriële	computer	voor	het	meten	van	olie	en	

gas	in	pijpleidingen

Begin september gaan de uitnodigingen voor het IRO Innovatie 
seminar uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Ruud Liem, liem@iro.nl

IRO Jaarvergadering -  
IRO Award of Excellence 
Op dinsdag 17 november zal de IRO Jaarvergadering plaatsvinden 
in Schiedam.Tijdens het besloten gedeelte van deze vergadering 
zullen de financiën van de vereniging alsmede de (her)benoeming 
van bestuursleden aan bod komen. In het openbare gedeelte, 
waarvoor ook niet-leden worden uitgenodigd, zal de IRO Award 
of Excellence worden uitgereikt. De prijs wordt uitgereikt aan 
een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de olie- en 
gasindustrie. Inmiddels zijn er diverse kandidaten aangemeld. 
Een deskundige jury zal alle inzendingen zorgvuldig beoordelen 
en de genomineerde(n) vaststellen. Deze zullen op een later 
tijdstip bekend worden gemaakt. 

Wijziging arbeidstijdenbesluit 
officieel goedgekeurd
Bij Koninklijk Besluit van 3 juli 2009 is het verzoek van IRO en FNV 
Bondgenoten om het mogelijk te maken maximaal twee maal per 
jaar van uit een bestendig arbeidspatroon na slechts 6 dagen rust, 
over te stappen naar een onbestendig arbeidspatroon, goedgekeurd. 
De complete tekst van het besluit zoals gepubliceerd in het 
Staatsblad is op te vragen bij José de Goede, degoede@iro.nl
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KIOGE 2009
In opdracht van de EVD zal IRO een Holland Paviljoen  
organiseren op KIOgE (6-9 oktober, almaty, Kazakhstan).  
De beurs valt gelijk met een bezoek van minister Maria van 
der Hoeven. Zij zal deze beurs ook openen. Inschrijving  
gaat niet via IRO, maar via de EVD. Voor meer informatie en 
inschrijving kunt u terecht op: www.evd.nl/missies/kazachstan.

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

OFFSHOrE TECHnOLOGY COnFErEnCE 
alle ruimte in het IRO Paviljoen op OTC (3-6 mei 2010) is  
uitverkocht. De sluitingsdatum van inschrijving was 1 augustus 
2009. Wederom zijn er dit jaar weer meer aanmeldingen  
binnengekomen dan dat IRO aan ruimte krijgt toegewezen. 
De verwachting is dat half september de definitieve  
deelnemerslijst bekend kan worden gemaakt.

DEELnAME AAn bEUrZEn /  
HAnDELSMISSIES VIA IrO
Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat 
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten 
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem 
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl 
of tel. 079 341 19 81.

Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies, 
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of 
tel. 079 341 19 81.

Bij vragen tijdens beurzen kunt u ook contact opnemen via 
telefoonnummer 06 4570 9802. 

bEUrSGEnOTEErD

VOOrLOPIG ExPOrTPrOGrAMMA 2009

8-11 sepTemBer offshore europe 

 aBERDEEn, SCHOTLanD

27-30 sepTemBer arcTic offshore missie noorwegen

 STaVangER

6-9 okToBer kioge 

 aLMaTY, KaZaKHSTan

8 okToBer offshore energy

 DEn HELDER 

3-6 novemBer europorT  

 ROTTERDaM

9-12 novemBer handelsmissie mexico

  VILLaHERMOSa, CUIDaD DEL CaRMEn, 

MExICO CITY

adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 ag Zoetermeer

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

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

nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en gasindustrie en haar leden.

Willekeurige afschrijving op 
verhuurde bedrijfsmiddelen
Zoals bekend is het vanaf 1 januari 2009 mogelijk om versneld af 
te schrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen (willekeurige 
afschrijving). Deze maatregel is geïntroduceerd in het belang van 
de economische ontwikkeling. Onder de regeling is het mogelijk 
om maximaal 50% af te schrijven in 2009 en 50% in 2010 op 
bedrijfsmiddelen die vanaf 1 januari 2009 zijn aangeschaft. 
De maatregel is niet van toepassing op onder andere gebouwen, 
waterwerken, immateriële activa en personenauto's.

De maatregel was eveneens niet van toepassing op bedrijfs-
middelen die hoofdzakelijk verhuurd worden. Onlangs is echter 
een wijziging in de regeling willekeurige afschrijving bekend 
geworden. Er wordt nu een uitzondering gemaakt op verhuurde 
bedrijfsmiddelen. Het gaat hierbij om zaken die vaak tijdelijk 
worden verhuurd zoals speciaal gereedschap, hoogwerkers, 
bestelauto's en aanhangwagens. Op deze bedrijfsmiddelen 
mag - mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan - voort-
aan willekeurig worden afgeschreven. Deze wijziging werkt 
terug tot en met 1 januari 2009.

Aangezien het verhuren van speciaal gereedschap veel voorkomt 
in de olie- en gasindustrie is deze regeling met name interessant 
voor de toeleveringsindustrie. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de heer Jimmy van der Zwaan van 
Van Mens en Wesselink, tel: +31 20 3016633, e-mail: 
vanderzwaan@vmw.nl of uw eigen belasting adviseur.

Cursusdata 
‘Olie en gas vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische 
cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij worden 
gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit. Tevens 
wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte terminologie. 

Beschikbare data:
•		9+10	september	(NL)	 

Meld u nu aan, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
•	14+15	oktober	(ENG)
•	9+10	december	(ENG)
 
Kosten voor deelname bedragen €495	p.p.	voor	IRO/HME	leden	
en €795 p.p. voor niet-leden.
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact 
opnemen met Paul Meester, pmeester@iro.nl of telefoonnummer 
079-3411981.

Offshore Energy 2009
Op donderdag 8 oktober 2009 vindt de 2e editie van Offshore 
Energy in Den Helder plaats. Deze B2B beurs is geheel gericht op 
de (inter)nationale olie- & gas, offshore- en (wind-)energiesector. 
Deelname is nog mogelijk. Wilt u op de hoogte gehouden worden 
van de ontwikkelingen of meer informatie ontvangen over 
deelname, kijk dan op www.offshore-energy2009.nl
Offshore	Energy	2009	wordt	ondersteund	door	IRO.



SPE Offshore Europe is the largest 
upstream oil and gas event outside north 
america. Elaine Hulse, SPE Offshore 
Europe’s Exhibition Manager, highlighted 
the global profile and relevance of the 
conference and exhibition, with countries 
such as China this year taking three 
pavillions, with new pavillions also from 
Spain and Western australia, as well as 
others from countries who have previ-
ously participated such as the United 
States, norway, Canada, and Holland. 
International delegations are also lined 
up to visit the show from important 

international markets including Brazil, 
Russia, north and West africa, and the 
Middle East.

smes
“We have made tremendous efforts to 
offer opportunities to local companies 
and expertise, with a new hall added to 
the site for which priority was given to 
aberdeen-based SMEs  - Small and 
Medium-Sized companies,” Hulse said.
Other healthy indicators for OE 2009 
include a total of 581 individual stands 
booked early august (50 more than in 

2007), which should equate to more 
than 1,500 participating companies, 
with more than 120 companies (20%) 
having increased the size of their stands 
from the last show. This encouraging 
support shows the continued importance 
that industry events such as OE play in 
generating new leads and business for 
its participants, especially in difficult 
economic climates such as those being 
experienced presently.

new features
Other innovative developments at SPE 

aBERDEEn, 8-11 SEPTEMBER

OFFSHOrE EUrOPE

This year’s SPE Offshore Europe is on 

course to be the largest in the event’s 

30-year history despite the current 

difficult economic situation being ex-

perienced worldwide, with one third 

of all the show’s confirmed exhibitors 

coming from overseas. Organisers 

The Offshore Europe Partnership say 

they have sold around 22,000 square 

metres of exhibition space, which is 

1,500sq metres more than for the 

2007 event, which was itself a record 

breaker. There are 230 companies 

representing approximately 5,000sq 

metres – one quarter of the show – 

that are totally new participants at 

the Aberdeen event.
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Offshore Europe 
set to be 
largest ever 

SPE President Leo Roodhart of Shell International.



for the upstream industry. “The theme 
‘Energy at a Crossroads: Making 
Choices’ does indeed reflect where 
the industry finds itself. I am delighted 
to be participating in SPE Offshore 
Europe 2009, and I hope that we 
will constructively discuss and debate 
the issues and challenges facing the 
industry, and help the delegates and 
their organisations frame the issues to 
plan for a sustainable future.”

high standard
The 2009 SPE President Leo Roodhart 
of Shell International, commented: 
“I am delighted to see that this year’s 
robust technical programme once again 
boasts papers of an incredibly high 
standard and will provide delegates with 
unparalleled insight into the technical 
advancements and lessons learned by 
individuals and key organisations in the 
upstream oil and gas industry, from 
around the globe.” He added: “We hope 
to provide a forum for learning, debate 
and innovation to help delegates plan a 
sustainable future for their organisations. 
This will be helped, in no small part, by 
the large number of exhibitors that we 
are welcoming to the event from all over 
the world that will be showcasing and 
demonstrating their latest developments 
and technologies. We are delighted that, 
despite the financial crisis, we expect to 
have a very busy event and an even larger 
exhibition than last time. We hope that 
the event furnishes all those who attend 
with the tools they need to take both them 
and their organisations into the future.”

Offshore Europe will include a new feature 
entitled the ‘People Zone’, which will 
focus on areas such as training, career 
development and travel. The zone is 
already sold out. another is the further 
development of the show’s final day, 
traditionally known as Education Day, 
where engineers of the future from 
across aberdeenshire are encouraged 
to come learn more about the energy 
industry and the opportunities it holds 
for them. ‘Energize Your Future at OE’ is 
being run in association with OPITO, the 
UK oil and gas industry skills academy.

conference
The line up of top industry names from 
around the world participating at SPE 
Offshore Europe in aberdeen continues 
to grow, reflecting the show’s strategic 
global reach as well as its unrivalled 
technical excellence. The 2009 conference 
and exhibition’s theme is ‘Energy at a 
Crossroads: Making Choices’, and the 
latest leading name from the E&P industry 
to confirm their participation is John 
Manzoni, President & Chief Executive 
Officer of Talisman Energy Inc. Joining 
him in the event’s opening Plenary 
Session on Day 1 will be Connie 
Hedegaard, Denmark’s Minister of 
Climate and Energy; guilherme Estrella, 
E&P Director at Petrobras; and andrew 
gould, President of Schlumberger. 
Chairing the session will be the OE 2009 
Chairman Thomas Thune andersen, 
Chief Executive Officer of Maersk Oil.
Manzoni stressed the significance of the 
event taking place at such a crucial time 

key issues
Roodhart also highlighted the Topical 
Lunches and Breakfast Briefings on 
key industry issues being held at OE 
2009. These include a talk by Paul 
Horsnell, Managing Director, 
Head of Commodities Research 
at Barclays Capital, focusing on 
‘Economics of Oil’. another on Day 2 
will see the Chief Executive Officer of 
Total, Christophe de Margerie, give a 
presentation entitled ‘Competitiveness 
of the UKCS – Can the majors still 
play a role?’.

There are four main pillars supporting 
the overall theme at SPE Offshore 
Europe 2009: climate and energy, 
the operating model, breakthrough 
technologies and people and skills. 

These will be addressed during the 
opening session and carried through 
the four days of the conference via 
technical and panel sessions. 
The panel sessions will focus on the 
following subjects: ‘Towards a Low 
Carbon Future’; ‘nurturing and 
Managing Talent in a global Industry’, 
‘Operating Models – Oil Company of 
the Future?; ‘From Bright Ideas to 
Implementation’; and ‘The next Trillion 
Barrels’. These discussions will be 
enhanced by the detailed technical 
programme, which includes sessions 
on facilities and infrastructure, well 
technology, reservoir management, health 
safety and environment, exploration, 
and low carbon technologies. 

OFFSHOrE EUrOPE
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Chief Executive Officer of Talisman Energy Inc.



Offshore Energy 2008 was als eerste 
nederlandse beurs gericht op de 
offshore- en energiesector een enorm 
succes. Event Manager annemieke den 
Otter: “De meer dan 70 exposanten en 
de 1765 bezoekers waren onverdeeld 
enthousiast, legden nieuwe contacten 
en hebben nieuwe orders geboekt. Een 
tweede editie kon daarom niet uitblijven.”

eerste editie
Offshore Energy is ontstaan puur vanuit 
de vraag vanuit de markt. nederland is 
een behoorlijke speler in de internationale 
offshore industrie maar een specifieke 
offshore beurs had ons land nog niet, 
terwijl grote nederlandse offshore 
bedrijven al jaren in andere Europese 
landen, azië en de USa op offshore 
beurzen vertegenwoordigd zijn. 
In samenwerking met het 
Ontwikkelingsbedrijf noord-Holland 

noord heeft navingo daarom besloten 
om in 2008 in nederland een beurs op 
te zetten. Door een beurs in nederland 
te organiseren biedt je ook de kleinere 
bedrijven met groeipotentie de mogelijk-
heid één op één te netwerken en zaken 
te doen in de industrie. 

als locatie was Den Helder, bekend als 
‘the offshore capital of the netherlands’ 
een logische keuze. niet alleen in de stad 
zelf maar ook in het geografische gebied 
eromheen vestigen zich steeds meer 
offshore bedrijven. “nederlandse off-
shore bedrijven bevinden zich door heel 
nederland. Maar vooral in provincies 
zoals Zeeland en groningen vindt men 
veel offshore gerelateerde bedrijven en 
toeleveranciers. Hoewel de nederlandse 
offshore op de noordzee kleiner is dan 
die van bijvoorbeeld op het Engelse Plat 
zijn er wel honderden bedrijven in deze 

industrie actief. Daarom is Den Helder 
ook voor bedrijven elders gevestigd 
in het land een ideale beurslocatie. 
Daarnaast ligt Den Helder voor het 
internationale publiek op nog geen 
uur rijden vanaf Schiphol en zijn er 
redelijk wat goede hotels in de 
omgeving,” aldus Den Otter.

meer exposanten
De organisatie verwacht dit jaar meer 
dan 100 exposanten en daarom is de 
locatie uitgebreid. Bijna 75 bedrijven 
hebben zich reeds aangemeld als 
exposant, waaronder klinkende namen 
als Cofely Oil & gas, Vroon Offshore 
Services, Damen Shipyards group, 
Workfox en Kongsberg Maritime 
Holland. Het is daarbij goed om te zien 
dat veel bedrijven die vorig jaar als 
bezoeker op de beurs van de partij
 waren, er dit jaar voor kiezen om als 

TWEEDE EDITIE In DEn HELDER

OFFSHOrE ENErGY 2009 
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op donderdag 8 oktober vindt 

de tweede editie van offshore 

energy in den helder plaats. 

deze B-2-B beurs is geheel 

gericht op energiewinning 

op zee en aanverwante 

diensten en producten. 

Offshore Energy 2009, 
netwerkplatform voor de 
(inter) nationale offshore 
industrie



speler op internationaal niveau te worden. 
“navingo doet naast nationale promotie 
voor de beurs ook veel aan internationale 
promotie. Zo zijn wij op buitenlandse 
offshore beurzen aanwezig, adverteren 
wij in internationale bladen en magazines 
en verzenden we uitnodigingen naar 
‘decision makers’ van buitenlandse 
offshore bedrijven voornamelijk in de 
UK, noorwegen en Denemarken. als 
organisatie is het ons eraan gelegen om 
een beurs van grote kwaliteit neer te 
zetten. De offshore industrie stopt niet 
na nederland, vandaar het belang 
van het aantrekken van buitenlandse 
bedrijven, hetzij als exposant hetzij als 
bezoeker,” licht Den Otter toe.

dredging
nieuw aan Offshore Energy 2009 is 
de toevoeging ‘dredging’. Den Otter: 
“Hiermee geven wij gehoor aan de 
vraag uit de markt na de eerste editie, 
aangezien offshore en dredging met 
elkaar verbonden zijn. Deze sector 
maakte vorig jaar overigens ook al 
onderdeel uit van de beurs, maar toen 
werd het niet expliciet genoemd. 
Omdat we toch graag duidelijk maken 
dat de beurs bestemd is voor de 
gehele keten, en omdat veel sectoren 
toch nauw met elkaar verbonden zijn, 
doen we dat nu wel.”

wind energie
Uiteraard besteedt Offshore Energy 2009 
ook aandacht aan de ontwikkelingen 
en activiteiten op offshore windgebied. 
Hiervoor wordt internationaal publiek uit 
verschillende landen uitgenodigd.

nieuwe partners
De tweede editie van Offshore Energy 
verwelkomt naast IRO en het vakblad 
Holland Shipbuilding tal van nieuwe 

exposant aanwezig te zijn. Het toont aan 
dat de offshore sector zich ondanks de 
huidige economische crisis goed staande 
weet te houden. 
annemieke den Otter zegt daarover: 
“Het aantal aanmeldingen voor de beurs 
verloopt zeer voorspoedig. Ik denk dat 
de offshore toch een sector is die er over 
het algemeen genomen weinig last heeft 
van de recessie, maar het is ook zo 
dat de deelnemers van 2008 heel erg 
enthousiast waren. niet alleen over de 
opzet van het evenement maar ook over 
de kwaliteit en kwantiteit van de bezoekers. 
Vorig jaar is er een aantal bedrijven 
geweest dat liever de beurs eerst als 
bezoeker wilde ervaren. Veel van deze 
bezoekers kiezen er in 2009 voor om 
als exposant aanwezig te zijn.”

navingo verwacht niet alleen een toename 
van het aantal bedrijven op de beurs 
maar ook van het aantal bezoekers. 
Concluderend uit de bezoekersregistratie 
tot dusver valt op te maken dat het publiek 
van hoge kwaliteit is. Veel besluitvormers, 
inkopers, business developers en engineers 
uit de olie en gas industrie zijn al inge-
schreven. afgelopen jaar zijn er 1765 
geregistreerde bezoekers geteld, dit jaar 
spreekt navingo de verwachting uit van 
meer dan 2000 bezoekers.

goede promotie
Uit reacties en enquêtes onder bezoekers 
en deelnemers van 2008 bleek dat 
de kwaliteit van de beurs hoog is 
ingeschaald. Exposanten beoordeelden 
de bezoekers met een hoog cijfer. Uit 
onder meer opmerkingen als ‘hier loopt 
de top van de offshore industrie’ en ‘we 
hebben goede gesprekken gevoerd die 
hebben geresulteerd in harde opdrachten’ 
kan de conclusie worden getrokken dat 
de beurs genoeg potentie heeft om een 

partners. Zo steunen dit jaar ook 
nOgEPa, VBKO, Scheepsbouw 
nederland en het vakblad Offshore Visie 
de beurs. annemieke den Otter: ‘’ 
Branche organisaties en goede vakbladen 
zijn naar onze mening van groot belang 
voor de sector. Zij weten wat er speelt, 
brengen onafhankelijk nieuws en doen 
er alles aan om de industrie te versterken. 
Dat bovengenoemde partners de beurs 
ondersteunen is voor ons erg prettig. 
gezamenlijk heb je namelijk nog een 
groter bereik.”

seminar en netwerkborrel
Ook dit jaar vindt in Studio 62 op 
Willemsoord een interessant seminar 
plaats. De programmering is nog niet 
definitief, maar zal onder andere ingaan 
op actuele ontwikkelingen in de 
offshore- en energiesector, verschillende 
onderwerpen en onderzoeken op 
offshore-gebied en investeringen 
en technologische ontwikkelingen 
op het gebied van duurzame energie 
aan land als op zee. 

De beursdag wordt afgesloten met 
een netwerkborrel. Hierdoor krijgen 
exposanten en bezoekers de gelegenheid 
om op informele wijze na te praten over 
de dag, hun relatienetwerk verder uit te 
breiden of te versterken. Wellicht kunnen 
onder het genot van een hapje en een 
drankje zelfs de laatste opdrachten 
worden binnengehaald.

Wilt u meer informatie over de beurs 
of het seminar? Kijk dan op 
www.offshore-energy2009.nl 
Het actuele en complete exposanten-
overzicht vindt u hier ook. Uiteraard kunt 
u contact opnemen met de organisatie; 
Navingo BV, Annemieke den Otter, 
ao@navingo.com of +31 (0)10 2092600.

OFFSHOrE ENErGY 2009
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nAM STArT ProducTie oP locATie gASSelTernijveen

Begin juli is de naM gestart met de winning van aardgas op locatie gasselternijveen. 
Het afgelopen jaar is de locatie aangelegd aan de gasselternijveensche Dreef in 
gasselternijveenschemond. De bestaande put op locatie gasselternijveen is al in 
1979 geboord. Omdat het een klein veld met relatief weinig gas is het voor de naM 
lange tijd niet rendabel geweest om er gas uit te produceren. Met nieuwe technieken 
en efficiënte productiemethoden is het inmiddels rendabel om het gas uit kleine 
velden te winnen. 
De bouwactiviteiten op de locatie zijn gereed. “We starten eerst alleen overdag 
met de productie. Daarna gaan we ook ’s nachts draaien. Zo gaan we stap voor stap 
verder,” aldus Johan van Fessem projectleider van het gasselternijveen project. 
als blijkt dat de installatie optimaal werkt wordt locatie gasselternijveen een 
onbemande locatie. Vanuit naM’s Coördinatiecentrum in assen wordt de locatie in 
de gaten gehouden zodat bij eventuele bijzonderheden direct ingegrepen kan 
worden. Tijdens de opstartperiode in juli en augustus wordt het gas incidenteel 
verbrand waardoor een kleine gasvlam uit een fakkel zichtbaar is. Vanaf augustus 
gaan vrachtauto’s rijden om het aardgascondensaat, water en natronloog af te 
voeren. In juli wordt begonnen met het verwijderen van de bouwketen. Op en 
rondom de locatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen 
voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

Het gasveld is een relatief klein veld met een verwachte inhoud van circa één miljard 
kubieke meter aardgas. Dat is voldoende om alle inwoners van Drenthe drie jaar lang 
te voorzien van aardgas. De productie zal ongeveer 1,2 miljoen m3 gas per dag 
bedragen. Bij optimale productie zal het gasveld rond 2013 leeg geproduceerd zijn. 
Het gas uit het gasselternijveen-veld is ‘zuur’. Dat wil zeggen dat het H2S (een 
zwavelverbinding) bevat. na behandeling op de locatie wordt het gas via een 
ondergrondse pijpleiding afgevoerd naar de gaszuiveringsinstallatie van de naM in 
Emmen. Het aardgascondensaat wordt op de locatie zelf ontzwaveld en vervolgens 
met tankwagens vervoerd naar het tankenpark van de naM bij Delfzijl. 

TiASniMbAS buSineSS 
School lAuncheS  
ProgrAMMe for  
offShore induSTry

Mid June business school Tiasnimbas 
Tilburg launched an education 
programme called ‘International 
Contracting’. This programme focuses 
on organizations operating in the off-
shore and construction industry. These 
organizations work in an environment 
where contracts play an essential role 
defining mutual rights and duties  
between parties involved as well as bene-
fits to be gained from collaboration. 

Due to challenges such as 1) an 
increase in contract size, complexity 
and the degree of subcontractor 
involvement, 2) the increased international 
dimension and consequent legal, com-
mercial and cultural differences between 
contract parties and 3) the  increasingly 
diverse and differentiated forms of 
collaboration, contract management 
becomes even more important as a 
way of creating value for organizations 
in every part of the supply chain. In 
order to deal with these challenges 
and facilitate value creation through 
contract management, Tiasnimbas 
Business School has developed the 
International Contracting Programme 
together with a consortium of partners 
in the offshore and construction 
industry: Ballast-nedam, Boskalis, 
and Heerema. 

eerSTe duiTSe offShore windMolen 

Jack-Up Barge uit Sliedrecht vierde medio juli een belangrijke mijlpaal in haar 
bestaan met het succesvol plaatsen van de eerste Duitse offshore windmolen. 
Deze operatie was de eerste opdracht voor het recent in gebruik genomen 
nieuwbouw jack-up platform JB-114. 
 
na mobilisatie in de Eemshaven is de JB-114 naar de offshore locatie gesleept 
op de noordzee, ongeveer 45 km ten noorden van het eiland Borkum. Binnen 
36 uur na aankomst had de JB-114 de toren, de turbine en de rotorbladen 
geïnstalleerd van de eerste windmolen in het alpha Ventus windmolen park. 
De JB-114 en haar tweelingzus de JB-115, beide gebouwd door Drydocks World 
nanindah in Batam, Indonesië , zijn onderdeel van een uitgebreid nieuwbouw-
programma. Beide platforms worden deze zomer ingezet voor de constructie 
van het alpha Ventus windpark. The JB-114 is verhuurd aan het Duitse bedrijf 
Prokon nord, die verantwoordelijk is voor de installatie van zes 5 MW Multibrid 
turbines op tripod fundaties. De JB-115 is verhuurd aan DOTI en zal de 
noodzakelijke fundaties op de zeebodem installeren ter voorbereiding van 
de jacket fundaties van de zes resterende 5 MW REpower turbines. Het alpha 
Ventus windpark, met een totale capaciteit van 60 MW, zal naar verwachting 
nog voor het eind van dit jaar gereed zijn. 

 

 
De JB-114 in actie gedurende de installatie van de eerste Duitse offshore windmolen (foto: Flying Focus). 

vOEG TOE AAn uw FAvOrIETEn:

               www.offShoreviSie.nl
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nexen buzzArd jAckeT reAdy for 
SAil AwAy To iTS finAl deSTinATion

Heerema Vlissingen has successfully completed the EPC contract for the construction 
of a jacket and piles for the fourth platform on nexen’s Buzzard oilfield in the UK 
north Sea.On august 6 the 3,500t jacket which measures 42 x 42 x 124m together 
with eight 96-inch piles with a total weight of 2,200t were loaded on a barge from 
Heerema Vlissingen’s construction quay for transportation to nexen’s Buzzard oilfield 
some 30 miles north-east of Peterhead in Scotland.  
In the meantime HFg’s fabrication facility Heerema Hartlepool is fabricating the 
6,000t nexen Buzzard process deck and 500t bridge, due for load out in March 
2010. Wim Matthijssen, Managing Director of Heerema Vlissingen says: “We are 
very pleased in achieving our commitment for an early jacket completion well ahead 
of the scheduled date, allowing an earlier installation than originally planned. 
The early jacket installation reduces the installation and hook-up work when the 
topside and bridge, built to suit the as-installed jacket, are installed in the 2010 
installation period. This successful delivery is a result of driving EPC contracts from a 
fabrication point of view. a special note of appreciation goes to our experienced and 
dedicated work force, who were able to get the job done under challenging conditions 
as during project execution phase various projects were simultaneously fabricated. 
Due to zero changes after design completion, timely procurement as well as our 
excellent relationship with the steel mill in germany and the rolling mill in the 
netherlands we were able to secure the tight delivery schedule of the jacket,” 
continued Remco van gilst, Commercial Manager of Heerema Vlissingen. 

duTch exPAnSion  
for cirruS 

Calgary-headquartered Cirrus Energy 
is pressing ahead with expansion in 
the Dutch sector of the north Sea with 
installation of a new gas production 
platform which is forecast to start 
production by the fourth quarter this 
year. Cirrus said its new M7a platform 
has been installed by the Stanislav 
Yudin crane vessel and indicated in 
an operational update that the noble 
Lynda Bossler jackup is due to return 
to the field area to drill a 50-day 
development well from the platform 
so that the field can go into production 
early in the fourth quarter. also work is 
progressing on acquisition of the 
L11b-a platform and L11B licence area 
where Cirrus says it expects a deal to 
be concluded in august., and first gas 
from the L8-D field is also expected by 
the fourth quarter, following tie-in of 
an L11b-a06 production well. 

noble's Lynda Bossler jackup is to 
return to the area to drill a combined 
appraisal and production well, 
L11b-a07, expected to complete in 
november. Cirrus operates the M7a 
project with 42.75% and operates L8D 
with 25.5%.David Taylor, Cirrus presi-
dent and chief executive said 
production from the two field will be a 
significant milestone for the company, 
and with Dutch gas prices linked to 
the oil price, he said that will translate 
into higher gas prices later this year, 
with a “...commensurate positive 
impact,” on future revenue.

Meewind MAAkT grooT offShore windPArk Mogelijk

Meewind uit Haarlem maakt onderdeel uit van een Belgisch/nederlands consortium, dat afgelopen vrijdag de financiering van een 
165 MW windpark voor de Belgische kust rondkreeg. Tot het consortium behoren de Belgische bedrijven Colruyt, DHaM, 
Participatie Maatschappij Vlaanderen en de nederlandse SHV, Rabo Project Equity en Meewind. 
Een zucht van verlichting ging begin juli in Brussel door de zaal, waar ca 50 vertegenwoordigers van 6 banken, 6 toekomstige eigenaren, 
de twee belangrijkste uitvoerders en 10 advocatenkantoren bijeen waren. De meesten van hen waren op dat moment al 2 dagen 
dag en een nacht bezig de contracten rond te krijgen. Het slagen van de deal wordt gezien als het bewijs, dat duurzame energie de 
kredietcrisis heeft overleefd. De bouw zal met onmiddelijke ingang door de nederlandse aannemer Van Oord gestart worden. 

Voor Meewind is dit een doorbraak. als ambitieus energiefonds stimuleert Meewind de aanleg van windmolenparken. De participatie 
van gemeenten, bedrijven en tienduizenden burgers is daarbij van vitaal belang. Door gezamenlijk te investeren wordt een 
draagvlak gecreëerd dat politieke besluitvorming versnelt en onafhankelijke energievoorziening mogelijk maakt. Met een eigen 
stukje windpark wordt de CO2-uitstoot gereduceerd, meer duurzame energie geproduceerd en ontvangt de participant bovendien 
langdurig een aantrekkelijk rendement. Dat is de duurzame formule van Meewind. 

De eerste fase van het park (Belwind) zal bestaan uit 55 turbines van 3 MW. Het park ligt op 46 km uit de Belgische kust bij 
Zeebrugge. De 165 MW zullen voldoende elektriciteit produceren voor ca 175.000 huishoudens. De vermeden CO2-uitstoot bedraagt 
270.000 ton per jaar. De 540 gWh duurzame elektriciteit per jaar bedraagt 6% van de duurzame energie doelstelling van de 
Belgische regering. De bouw van het park genereert 1300 manjaar werk en creëert 70 banen voor 20 jaar onderhoud aan het park.
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BUYErS GUIDEBUYErS GUIDE

Ervaren, pragmatische P&O / HR Adviseur beschikbaar

Beschikbaar voor P&O / HR projecten voor maritiem / offshore / oil & gas gerelateerde organisaties.
 

Ik ben o.a. in het bezit van geldig Nogepa 05A en VCA Vol certificaat.
 

Ik heb ervaring met het opzetten en uitvoeren van belonings- en beoordelingsystematieken, opstellen van  
functieprofielen, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbegeleiding, competentiemanagement, opleidingstrajecten, etc.

Ik ben desgewenst in het bezit van eigen kantoorruimte. Referenties en/of Curriculum Vitae op aanvraag beschikbaar.

Paul Meester, tel. 06-54615193. E: p.meester@paulmeester.nl. www.paulmeester.nl

TES TAP PAr A TUUr TES TAP PAr A TUUr

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

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

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

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

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

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

ELECTrOTECHnIEK

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

TES TAP PAr A TUUr

GLOBAL PRESSURE SOLUTIONS

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers 

of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters, 

high pressure valves, fittings and tubing as well as 

associated products used in the oil and has industry.

With more than 30 years of experience in high pressure

technology MAXIMATOR today designs and manufactures 

a full line of high pressure equipment.

• Air Amplifiers

• High Pressure Pumps

• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations

• Hydraulic Units

• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

MAXIMATOR® Benelux BV
Industrieweg 64 

2712 LB Zoetermeer

Tel.: +31 (0)79 361 11 40 

Fax: +31 (0)79 361 65 55

info@maximator.nl 

www.maximator.nl



Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

Verzekeringen voor (sub-)contractors 
en suppliers in de offshore industrie

Het Nieuwe Diep 34 A8Het Nieuwe Diep 34 A8 Telefoon 0223 612222Telefoon 0223 612222 info@intramar.nl info@intramar.nl 

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.



TRADE FAIR & SEMINAR
SOCIAL DRINK
FREE ENTRANCE
FREE PARKING

OCTOBER 8th, 2009
WILLEMSOORD
DEN HELDER
THE NETHERLANDS

The Offshore Business Event

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

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

in association withorganized by supported by

STILL BOOTH SPACE AVAILABLE!  Call us at +31 (0)10 2092600


