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Decennia lang heeft de internationale boorindustrie
hierop gewacht. Olie gewonnen uit Oil Based Mud
(OBM) van topkwaliteit en zonder onaangename
geur. Met als voornaamste kenmerk dat het offshore
kan worden toegepast. En weer is het Central
Mudplant and Fluid Services (CMF) dat tekent
voor de ontwikkeling van dit unieke product.
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I N N O V AT I E
Oliemaatschappijen razend enthousiast over uniek filtratiesysteem

Geurloze olie van
topkwaliteit uit OBM
Decennia lang heeft de internationale boorindustrie hierop gewacht.
Olie gewonnen uit Oil Based Mud (OBM) van topkwaliteit en zonder
onaangename geur. Met als voornaamste kenmerk dat het offshore kan
worden toegepast. En weer is het Central Mudplant and Fluid Services (CMF)
dat tekent voor de ontwikkeling van dit unieke product. Het bedrijf is al vanaf
1990 gespecialiseerd in het op milieutechnisch verantwoorde wijze verwerken
van oliehoudend boorafval. En weer loopt directeur/eigenaar Willem van der
Horst als rechtgeaarde nuchtere Hollander niet met zijn hoofd in de wolken.
Onbaatzuchtig als hij is, zal hem het succes nimmer naar het hoofd stijgen.
Na 15 jaar zoeken naar een oplossing is CMF erin geslaagd de
hergebruikmogelijkheden van teruggewonnen olie weer te vergroten.
De nieuwe technologie, die onder de naam Deodarcol op de markt
wordt gebracht, zorgt er nu reeds voor dat het marktaandeel van CMF
op de Noordzee zich als de spreekwoordelijke olievlek uitbreidt.
Vanaf januari 2011 is begonnen met de vercommercialisering van het
product en gedurende de eerste drie maanden heeft CMF al meer
olie verkocht dan in 2010 over het gehele jaar.

In 2009 scoorde het in Velsen-Noord
gevestigde bedrijf ook al een
wereldprimeur met de introductie van
een innovatieve vacuümverdamper
bestemd voor de verwerking en
terugwinning van calcium bromide uit
OBM. En ook toen zaten we aan dezelfde
tafel in hetzelfde kantoor in VelsenNoord. Wij zijn Willem van der Horst
en redacteur Han Heilig. We praten over
strategisch innoveren. Technisch
geavanceerde oplossingen zoeken en
vinden. Het is Willem van der Horst
en zijn bedrijf op het lijf gesneden.
Hij beschouwt het als een interventie
die hem helpt bij het bepalen van zijn
bedrijfsstrategie. Heel wat bedrijven
innoveren omdat ze succesvol zijn, en
omdat ze er actief aan willen werken om
succesvol te blijven. CMF is daar zeker
4
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een exponent van. Het bedrijf innoveert
om steeds maar weer beter te kunnen
inspelen op bestaande behoeften vanuit
de markt met betrekking tot het oplossen
van boorafval problemen; om klant
specifieke vragen efficiënt te kunnen
beantwoorden; en om processen te
vernieuwen, de efficiëntie ervan te
verhogen en de kosten te verlagen.
Luchtje
Wat is de exacte reden dat CMF
15 jaar geleden is begonnen met de
ontwikkeling van dit ‘product zonder
luchtje’? Van der Horst: “De simpele
reden is dat wij binnen CMF de
onstuitbare drive hebben om producten
te ontwikkelen die de hergebruikmogelijkheden van Oil Based Mud vergroten.
Specifiek heb ik het over het

terugwinnen van olie uit OBM. Dat
truckje doen wij bij CMF al vanaf 1990.
Het OBM boorgruis komt van
landboringen in Nederland en van de
diverse booreilanden die op de Noordzee
staan. Wij destilleren daar de olie uit. Die
olie wordt hergebruikt voor het
aanmaken van spoeling. Tot voor kort
gebeurde dat alleen in een mudplant.
Waarom? Omdat er aan de olie een naar,
weeïg luchtje zit. Toepassing was dus
beperkt en kon vanwege de
onaangename geur offshore niet als
basisproduct hergebruikt worden.
Toch bleef die wens van oliemaatschappijen om de teruggewonnen olie
als base oil ook offshore te kunnen
gebruiken bestaan. Begrijpelijk. Zij zien
het liefst dat de herwonnen olie als bulk
in een supplyboot naar een booreiland

I N N O V AT I E
'Onze vinding is haast te
simpel voor woorden,'
stelt Willem van der
Horst van CMF.

kan worden gebracht. Maar dan moet
wel eerst korte metten worden gemaakt
met dat weeïge luchtje, want daar wordt
een mudmixer die offshore opereert
gewoon echt misselijk van. Zeker als het
geconcentreerd is, ruikt het behoorlijk
vies. Het kan verder helemaal geen
kwaad, maar het is gewoon niet lekker.
Jarenlang is er door academici, collega
spoelingbedrijven alsmede door
leveranciers van destillatie units, gezocht
naar een oplossing om van dat nare
luchtje af te komen. Maar niemand
slaagde in die missie. Ook wij
aanvankelijk niet. Ik moet hier eerlijk zijn:
zo’n proces gaat met pieken en dalen.
Op het moment dat de vraag naar ons
reeds bestaande product heel groot is,
neig je al snel te denken dat het allemaal
wel goed zal zijn, maar als dan het
hergebruik op de Noordzee weer daalt,
dan stimuleert je dat om verder te
werken aan de ontwikkeling van het
nieuwe product. De noodzaak was er
gewoon niet constant. Mede daarom die
lange periode van 15 jaar. Maar ons
credo is net als bij de ontwikkeling van de
vacuümverdamper: als je maar lang
genoeg zoekt, veel probeert en er veel
over praat met derden, dan kom je
onherroepelijk wel iets tegen.”
Filter
En dat de aanhouder wint, bewijst CMF
maar weer eens. Wat gebeurt er? Tijdens
zijn speurtocht naar een oplossing voor
het geurprobleem ontmoette Willem van
der Horst in 2010 Michiel Arnoldy van
Brilliant Water Solutions (BWS) uit Den
Haag die hem de mogelijkheid bood om
zijn product - een geavanceerde
combinatie van een contactor / forward
flush filter gevolgd door een mediafilter eens uit te proberen. In eerste instantie
werkte deze combinatie niet naar
verwachting, maar beide ondernemers
lieten het er niet bij zitten. Er volgde test
op test. Maandenlang. En op een
gegeven moment bleek de
aktiefkoolfilter in combinatie met nog
een andere bekende filtratietechniek wel
het bekende ‘Ei van Columbus’ op te
leveren. CMF heeft het weer geflikt.
Willem van der Horst: “Alleen het
mediafilter gebruiken, werkte dus niet.

We besloten daarom een tweede
mediafiltratie erachter te plaatsen en dat
principe en die bewuste volgorde bleek
fantastisch te werken. Zelfs zodanig dat
de kwaliteit van de herwonnen olie gelijk
is aan en soms beter is dan de kwaliteit
van het originele product dat de
raffinaderij levert. En bovendien is de
weeïge lucht compleet verdwenen.
Ons product kan nu ook offshore worden
ingezet. Daarnaast zijn ook de eventuele
restanten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen eruit verdwenen.
Alle problemen in een keer opgelost.”
Het geheim van de smid zit hem dus
in de juiste volgorde van de twee
filtratiesystemen. Het is haast te simpel
voor woorden, geeft ook Van der Horst
toe, maar iemand moet het wel
ontdekken.
Politiek
Op een gegeven moment is het eureka,
de invulling van een lang gekoesterde
wens van de oliemaatschappijen is
realiteit geworden. Hoe overtuig je
vervolgens de markt dat jouw product
daadwerkelijk van topkwaliteit is en
tegelijkertijd definitief geurloos is?
Van der Horst: “Ten eerste hebben we
de kwaliteit van de olie laten
onderbouwen door externe laboratoria
en is het tevens aangeboden bij een
aantal mudleveranciers met het verzoek
de olie door hun eigen laboratoria te
laten onderzoeken. Vervolgens zijn we
met een aantal oliemaatschappijen dat
op het NCP opereert, om tafel gaan
zitten. De ontwikkeling van het product
kent namelijk niet alleen een technische
kant, maar de acceptatie ervan is wel
degelijk ook een kwestie van politiek.

Technisch hebben we bewezen in staat te
zijn de mogelijkheden tot hergebruik te
vergroten, maar wil Deodarcol - geur,
aromaten en kleur - commercieel ook een
succes worden dan moeten eerst wel alle
neuzen in dezelfde richting komen te
staan. Feitelijk zijn er binnen het
totaalconcept dat wij hebben ontwikkeld
drie partijen vertegenwoordigd: de
oliemaatschappij, de spoelingleverancier
en de afvalverwerker. Stuk voor stuk
hebben ze een tegengesteld belang als
gekeken wordt naar hun individuele
activiteiten. Als de oliemaatschappij zich
alleen maar opstelt als klant, en van twee
verschillende leveranciers een aanbod
krijgt, maakt hij, afhankelijk van prijs en
bijbehorend verhaal, een keuze. Op zich
volkomen begrijpelijk. Wat wij nu juist
geprobeerd hebben is om middels een
open communicatie een doorbraak te
forceren in de uitbestedingsstrategie van
de in Nederland gevestigde operators.
Niet eenvoudig, want dit vraagt om een
cultuurverandering. Oliemaatschappijen
moeten buiten hun traditionele kaders
gaan denken.”
Beloning
Willem van der Horst zou Willem van der
Horst niet zijn als hij zijn verhaal richting
oliemaatschappijen niet tot in den
treure had voorbereid. Hij wist dat hij
technisch een sterke troef in handen
had, alleen moest hij nog even de
oliemaatschappijen overtuigen van
het gelijk van zijn concept. “Het zijn
indringende gesprekken geweest,
waarbij alle partijen ‘open kaart’ hebben
gespeeld om elkaars vertrouwen te
winnen. Het positieve resultaat is dat
verschillende oliemaatschappijen reeds
4 / 2011
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'Wij verkopen de
teruggewonnen olie voor de
helft van de marktwaarde.'

Tekening modulair systeem.

vanaf januari dit jaar opereren met
gebruik van ons nieuwe concept. In de
onderhandelingen die zijn gevoerd,
hebben wij onze gesprekspartners
voorgelegd en voorgerekend dat zij met
deze werkwijze een aanzienlijke reductie
van de totale ketenkosten kunnen
realiseren. Wel is daarbij als voorwaarde
gesteld dat als wij hergebruik van olie
vergroten ook degene die de spoeling
maakt, natuurlijk wel dezelfde
commerciële marge moet kunnen blijven
behouden. Hij moet er niet op gaan
inleveren, want dan wordt hij bedreigd in
zijn voortbestaan. Dankzij toepassing van
onze filtratietechniek kan er nu
aanzienlijk goedkoper mud worden
gemaakt, waardoor oliemaatschappijen
sowieso verzekerd zijn van een veel
lagere kostprijs.”
”Dus er zijn eigenlijk drie winnaars. In dit
specifieke geval zou je kun spreken van
een win-, win-, win-situatie. Operators
betalen een stuk minder, CMF krijgt een
beloning van haar diensten en de
spoelingleverancier behoudt zijn marge
en wordt eveneens beloond voor het
vergroten van het hergebruik van olie.
Op de keper beschouwd delen we dus
mee in de besparingen van de operators.
Als CMF krijgen wij wat men noemt een
extra ordinary return. Daarvoor is tijdens
de contractonderhandeling een
rekenmodule afgesproken. Dit geeft
ons een stuk motivatie om te blijven
innoveren. Die beloning is ook
noodzakelijk, want ook wij hebben stevig
geïnvesteerd.” Tevens is tijdens de
onderhandelingen met de betreffende
oliemaatschappijen afgesproken dat zij
voortaan in hun tenders aan
6
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spoelingleveranciers aangeven dat zij
moeten kunnen aantonen dat er meer
gebruik gemaakt wordt van uit het
proces teruggewonnen olie.
CMF mag geen namen noemen van de
deelnemende oliemaatschappijen.
Uiteraard respecteert ook Offshore Visie
deze afspraak, maar om u als lezer van
ons blad meer inzicht te geven in het
financiële voordeel van het nieuwe
proces, kan worden gesteld dat op
jaarbasis een oliemaatschappij, die
regelmatig booractiviteiten verricht
op de Noordzee, een besparing kan
realiseren op haar boorbudget van
honderdduizenden euro’s. En dat is
toch geld!!!
Monopolie
Op de vraag of hij streeft naar de positie
van een monopolist reageert Willem van
der Horst alsof hij zojuist getroffen is
door een wespensteek. “Natuurlijk niet,”
antwoordt hij heel nadrukkelijk. “Ik heb
daartoe geen enkele reden.” Over zijn
verweer op de opmerking dat hij wel de
enige is die de nieuwe filtratietechniek
kent, hoeft hij niet lang na te denken.
“Kijk, wij hebben bij CMF verschillende
innovaties gepleegd in de loop der jaren
en telkens waren wij de eerste. Inmiddels
zijn die vindingen wereldwijd gekopieerd.
Nog nooit heeft iemand tegen mij
gezegd dat ik een monopolist ben.
Wij verkopen de teruggewonnen olie
voor de helft van de marktwaarde. Dat
doen we al vanaf de eerste dag dat ons
bedrijf is opgericht. Kijk die filtratiestap
moet betaald worden. Want dat kost
geld. En ik ben natuurlijk geen filantroop.
In gezamenlijkheid is besloten hoe CMF
die investering vergoed krijgt. Prachtig.
Ik ben daar zeer content mee. En als er
straks bijvoorbeeld weer een
oliemaatschappij langskomt die zegt
het nieuwe concept in zijn
uitbestedingsstrategie te willen opnemen

op basis van zoals hierboven omschreven,
dan wordt het voor de maatschappijen
die al meedoen, prijstechnisch nog
aantrekkelijker. Nog gunstiger omdat de
ontwikkelkosten dan worden verdeeld
over een groter aantal afnemers. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Ik heb het
dan met name over die operators die
voortdurend booractiviteiten hebben
op de Noordzee en daardoor goede
afspraken kunnen maken met hun
spoelingleverancier.”
Eindig
Een ander argument dat hij aanvoert om
te bewijzen dat hij geen monopolie
nastreeft, is de dreigende eindigheid van
zijn dienstverlening. Van der Horst is
ervan overtuigd dat op een zeker
moment iemand opstaat die zegt een
uitvinding te hebben gedaan waarmee
de huidige dienstverlening van CMF op
land totaal overbodig wordt. Of dat nu is
door gebruik van andere spoelingen, of
door echt goedwerkende in situ
apparatuur die nu nog niet beschikbaar
is, of door verandering van wet- en
regelgeving. De toekomst zal het leren,
maar dat moment komt. “Mijn
bedrijfsfilosofie is wat dat betreft simpel
en oprecht. Ik kan beter nu in goede
harmonie met de olie- en gasindustrie
strategisch innoveren en in de tussentijd
meehelpen aan een oplossing van de
wereldwijde milieuproblematiek, dan
me eenzijdig opstellen en alle
verantwoording van me afschuiven.
Dan krijg je een soort Google of
Microsoft situatie. En daar zit ik nu niet
bepaald op de wachten. Mijn uitdaging
zit in maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De olie- en gasindustrie
stelt mij nu in de gelegenheid om wat
wij hier hebben bedacht, ook toepasbaar
te maken voor andere industrieën. Als
ons product straks niet meer nodig is
voor het boren naar olie of gas, dan heb

I N N O V AT I E

Opstelling modulair systeem.

ik in ieder geval de mogelijkheid
gecreëerd de dienstverlening van CMF
aan te bieden aan een andere industrie.”
Regeren is vooruitzien.
Buitenlandse interesse
Willem van der Horst is een uiterst
tevreden man als wij gezamenlijk
terugblikken op de periode dat hij
samen met vertegenwoordigers van de
oliemaatschappijen en hun
spoelingleveranciers aan tafel zat.
Het spreekt vol lof over hun pro-actieve
opstelling. In de basis is het natuurlijk ook
voor hem een commercieel verhaal, maar
in eerste instantie is het voor hem ook
een gegeven dat hij zijn eigen olie goed
kan hergebruiken. Dit heeft voor
Nederland niet zo heel veel impact (hier
gaat de offshore-industrie al uiterst
serieus met milieu om), maar met name
in landen waar nog helemaal geen
hergebruik voor het oorspronkelijke doel
plaatsvindt. Bijvoorbeeld Engeland.
Als het gaat om het aanpakken van de
wereldwijde milieuproblematiek dan is
Nederland veel verder dan de Engelsen
en Amerikanen. Zelfs in West Afrika is
men verder, daar wordt de
teruggewonnen olie al wel deels
hergebruikt voor de aanmaak van nieuwe
boorspoeling. West Afrika is een
afzetmarkt van CMF voor de

teruggewonnen olie die niet in Nederland
verkocht wordt. Van der Horst verwacht
dan ook dat binnen een aantal jaren er
een veel strengere internationale
wetgeving zal zijn. Dat zal niet vanaf
vandaag op morgen kunnen, want
bijvoorbeeld bij onze overburen is het
hergebruik van teruggewonnen olie uit
OBM nu pas serieus op de agenda is
gezet. Daar werden tot voor kort alle
reststromen nog steeds beschouwd als
afval, inclusief de olie. En dat terwijl in
Nederland al sinds jaar en dag de olie
als een product wordt gezien.
Dus het buitenland lonkt?
“Mijn omzet naar het buitenland is vrij
laag. Ook dat is een bewuste strategie.
Ik heb dat in een vorig interview al eens
toegelicht. Ik ga zelf dit product niet
verkopen in het buitenland. Brilliant
Water Solutions neemt dit voor haar
rekening. BWS heeft, op basis van het
bulkproces wat nu bij CMF staat, een
kleiner filtratie systeem ontwikkeld wat
bijvoorbeeld op de booreilanden en
torens kan worden geplaatst naast de
in-situ verwerkingsunits. Dit modulaire
systeem is ook goed toepasbaar voor
afvalverwerkers die kleinere
hoeveelheden olie produceren.
Buitenlandse oliemaatschappijen en
spoelingleveranciers hebben inmiddels
grote belangstelling getoond voor de

filtratietechniek, die wij toepassen.
Ze willen precies weten hoe wij het
doen. Wat de juiste volgorde is en welke
filtersystemen wij nu eigenlijk gebruiken.
Als CMF opereren wij in een kleine
nichemarkt. Iedereen kent iedereen.
En dankzij alle innovaties die wij hier
de afgelopen jaren hebben ontwikkeld,
wordt ons bedrijf wereldwijd als een
autoriteit erkend.”
Vanuit alle windstreken komt men nog
steeds naar Velsen-Noord om wijzer te
worden. Van der Horst is ijdel genoeg om
te erkennen dat hij geniet van het respect
waarmee hij wordt behandeld, maar als
het bekende ‘puntje bij het paaltje’ komt,
adviseert hij de geïnteresseerde
buitenlandse partij om van hem toch
eerst maar een ‘license to operate the
technology’ te kopen, zijnde het
handboek waarin exact staat beschreven
welke procedure er gevolgd moet
worden om met succes de efficiëntie
van hun verwerkingsprocessen te
verhogen. In het geval van toepassing
van Deodarcol, een hoge kwaliteit olie
zonder geur te winnen uit oil based
mud, verwijzen wij buitenlandse
geïnteresseerden graag naar onze
partner Brilliant Water Solutions.
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Den Helder
Centre of the North Sea
for offshore and logistic services
– production oil and gas
– life time extensions
– shallow gas
– clean decommissioning
– offshore wind (M&O and knowledge)
– biomass
gebiedsontwikkelinghaven@denhelder.nl
www.denhelder.nl (havenontwikkelingen)
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Seafox 1 set to work
in East Irish Sea
EOG Resources United Kingdom, a
subsidiary of EOG Resources, has signed
a contract with Seafox Contractors for
the use of accommodation and multisupport jack-up Seafox 1 at the Conwy
field in the East Irish Sea.
Seafox Contractors will provide EOG
with one of her jack-ups to assist with
piling works and the hook-up and
commissioning of an offshore structure at
the Conwy field. Besides the installation
works, Seafox 1 will be re-positioned to
the Douglas platform to perform
accommodation and crane services.
“We are very pleased to work on EOG’s
first oil project in the East Irish Sea and
we are confident to deliver a successful
project to EOG Resources,” says Keesjan
Cordia, Managing Director of Seafox
Contractors.

Breagh Field development plan approval
At the end of July RWE Dea UK announced that the field
development plan for its operated Breagh gas field has
received the unconditional approval of the Department of
Energy and Climate Change (DECC) of the UK Government.
“The FDP approval is a hugely significant achievement for our
Breagh gas field development. It is an essential element for the
realisation of our strategic target to boost RWE Dea’s annual
gas and oil production to more than 70 million barrel of oil
equivalents by 2016,” said Ralf to Baben, Chief Operating
Officer of RWE Dea AG.
René Pawel, RWE Dea UK’s Managing Director, commented:
“I am delighted with today’s announcement by the UK
Government. It means that RWE Dea UK remains on course to
achieve production from the Breagh field less than three years
after we acquired operatorship of the Breagh licence.”
The FDP approval marks yet another step in a busy summer for
the Breagh development. Around 100 kilometres of 20”
pipeline has been successfully installed offshore and the
platform is due for installation in early September. The
platform is being constructed by Heerema Vlissingen in the
Netherlands and consists of a jacket approximately 85 metres
tall with a total weight of some 4,000 tons and topsides of
approximately 1,400 tons. The platform will be installed by
Heerema Marine Contractors.
Energy Minister Charles Hendry said: “This is welcome news,
Breagh is one of the largest natural gas discoveries in the
Southern North Sea in recent years, and developments like this
play a vital role in ensuring we have secure energy supplies
throughout the UK. It is also encouraging to see the success of
initiatives such as the Promote license, developed through
PILOT, which originally allowed Sterling Resources to gain
access to this acreage and bring the development forward
under the partnership and operatorship of RWE Dea.”

The Breagh field is located in UKCS blocks 42/12a and 42/13a
of the southern North Sea in 62 metres water depth,
approximately 100 kilometres east of Teesside. The field is
being developed in two phases. Phase 1 entails gas to be
exported via the 20" pipeline from the Breagh Alpha platform
to Coatham Sands, Redcar on the UK mainland, and a 10
kilometres onshore pipeline for processing at the Teesside Gas
Processing Plant (TGPP) at Seal Sands. The TGPP site is owned
by Teesside Gas & Liquids Processing, and after processing at
the TGPP, the gas will enter the UK National Transmission
System. Phase 2, expected to receive FDP approval in early
2012, is expected to include additional wells in the east of the
field drilled from a Breagh Bravo platform tied back to Alpha.

From left to right: Rene Pawel, Managing Director RWE Dea UK, Ralf to
Baben, COO RWE Dea, Charles Hendry MP (Minister of State for Energy),
Mike Azancot, CEO Sterling Resources at the signing in London.

4 / 2011

OFFSHORE VISIE

9

DEN HELDER
Hoofdstad van de Noordzee nog altijd trekker

Combinatie lucht- en
zeehaven blijft in stand

Het nieuwe Haven Coördinatie Centrum heeft
de bijnaam De Diamant gekregen (foto: PAS Publicaties).

Eind augustus was de kogel eindelijk door de kerk. Dankzij het toezeggen van een grotere financiële bijdrage vanuit
de regio voor de exploitatie van Maritiem Vliegkamp De Kooy kunnen ook de helikopteractiviteiten ten behoeve van
de werkzaamheden in de offshoresector worden voortgezet. Hiermee is gelijk de dreigende sluiting afgewend van
Den Helder Airport, dat samen met de zeehaven een ijzersterke combinatie vormt voor de logistieke dienstverlening
in de zuidelijke Noordzee. En dit heeft nog steeds een aantrekkende werking op bedrijven die hierin actief zijn of dit
willen gaan worden.

De eerder dit jaar bekende gemaakte
bezuinigingsplannen van Defensie deden
in Den Helder het nodige stof opwaaien.
Wederom kwam bij marinebedrijven een
flink aantal banen op de tocht te staan
en ook leek het er sterk op dat Maritiem
Vliegkamp De Kooy zou worden
gesloten. Als dit onderdeel van het
Defensie Helikopter Commando
10
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inderdaad was dichtgegaan, dan had dit
ook geleid tot sluiting van Den Helder
Airport. Deze naastgelegen regionale
luchthaven voor Noord-Holland Noord
maakt namelijk intensief gebruik van de
faciliteiten van De Kooy. Bij de civiele
luchthaven vinden jaarlijks ongeveer
25.000 vliegbewegingen plaats,
voornamelijk ten behoeve van de

offshore-industrie. Jaarlijks passeren
hier 130.000 passagiers de balies.
De berichten over een dreigende sluiting
van Den Helder Airport brachten zowel
lokaal als regionaal een grote lobby op
gang vanuit zowel het bedrijfsleven als
de burgerbevolking. Intensief overleg
met defensieminister Hillen leidde ertoe
dat hij bereid zou zijn De Kooy open te

DEN HELDER

houden als de regio een grotere
financiële bijdrage ging leveren aan
de exploitatiekosten. Hierna volgden er
diverse onderhandelingen, maar op
25 augustus was de zaak rond. Aan de
totale kosten van bijna 10 miljoen euro
per jaar draagt de regio nu zo’n 4,5
miljoen euro bij. Hiervan neemt Den
Helder Airport jaarlijks 3,4 miljoen euro
voor haar rekening en de Provincie
Noord-Holland 1,1 miljoen euro. Als
reactie hierop stelde een opgeluchte
gedeputeerde Jaap Bond: “Den Helder
Airport is van wezenlijk belang voor de
clusters offshore, maritiem en duurzame
energie. Indirect zijn rond de 5.500
banen in de Kop van Noord-Holland
afhankelijk van de luchthaven.”
Het goede nieuws was nog maar
nauwelijks bekend of GDF SUEZ E&P
Nederland liet weten opnieuw en voor
een periode van vijf jaar te gaan vliegen
met de S76 helikopters van het op
Den Helder Airport gevestigde
helikopterbedrijf CHC Helicopters
Netherlands. Tevens is bekend geworden
dat dit type helikopter begin 2012 zal
worden vervangen door nieuwe AW139
toestellen en dat de plaats van de
onlangs uitgefaseerde grote S61
wordt ingenomen door een
gloednieuwe S92 helikopter.
Ander nieuws over de luchthaven is
dat de start- en landingsbaan na een
grondige renovatie weer volop in gebruik
is. Parallel aan deze baan is een taxitrack
aangelegd, waardoor het vliegverkeer
nu sneller kan worden afgehandeld.

Havencijfers
Net als in 2009 is de haven van Den
Helder ook vorig jaar weer intensief
gebruikt door schepen die werkzaam
zijn in de offshoresector. Het totale aantal
portcalls bedroeg bijna 2.500, waarbij
het record van 2009 wel werd benaderd,
maar niet werd gebroken. Van deze
portcalls kwam het grootste deel voor
rekening van Peterson SBS. Om precies te
zijn ging het om 1.960 portcalls, iets
minder dan het jaar ervoor. Hiervan
werden er 1.705 uitgevoerd door de
vloot van veertien bevoorraders van de
Southern North Sea (SNS) Pool. Uit deze
door Peterson SBS gemanagede vloot
verdween vorig jaar, na zes jaar trouwe
dienst, de Highland Bugler van Gulf
Offshore North Sea uit Aberdeen. Een
andere bevoorrader die eind 2010 het
vlootverband verliet, was de Havila
Aurora van Havila Shipping uit het
Noorse Fosnavaag. Nieuw in de vloot
waren de Dina Merkur en de Rem Star
van respectievelijk Myklebusthaug
Offshore uit Fonnes en Rem Offshore
uit Fosnavaag. Beide vaartuigen zijn van
het type UT755LC. Bijzonder aan de
Rem Star is dat dit vaartuig in mei van dit
jaar is uitgerust met een Ampelmann
walk-to-work systeem. Hiermee kan
onderhoudspersoneel veilig van een
bewegend schip op een platform worden
overgezet. Met dit systeem wordt de Rem
Star voor NAM/Shell ingezet voor het
uitvoeren van onderhoudswerk aan
platformen in het zuidelijke deel van de
Noordzee. Andere schepen die tijdelijk
voor de SNS Pool werden ingehuurd,

De dreigende sluiting van Den Helder Airport/Maritiem
Vliegkamp De Kooy is afgewend (foto: PAS Publicaties).

waren de bevoorraders Power Express,
Rig Express en Supply Express van Vroon
Offshore Services. Daarnaast verlengde
Peterson SBS in 2010 de contracten voor
de Highland Monarch van Gulf Offshore
North Sea uit Aberdeen en voor de Skandi
Texel van DOF uit Størebø. Om de
overslag van lading verder te optimaliseren,
schafte de logistieke dienstverlener twee
grote mobiele telescoopkranen van het
merk Faun aan. Elk met een hefcapaciteit
van maximaal 300 ton.
Rob Tompot, voorzitter van de Peterson
Offshore Group, is onlangs met pensioen
gegaan en hij is opgevolgd door Erwin
Kooij. De Peterson Offshore Group is één
van de drie divisies van de Peterson
Control Union (PCU) Group die werkt
onder de naam Peterson SBS Den Helder
en vestigingen heeft in Den Helder, de
IJmond en het Verenigd Koninkrijk.
Andere scheepsagenturen
Niet alleen Peterson SBS, maar ook
andere Helderse scheepsagenturen
droegen hun steentje bij aan de goede
jaarcijfers van de haven. Zo namen
Den Helder Support Service van Wim
Schouwenaar in 2010 in totaal 375
portcalls en SeaMar Services van Leo
Balkema 138 portcalls voor hun rekening.
Eerstgenoemde scheepsagentuur
behartigt met name de belangen van
de grote seismische contractors als
WesternGeco, CGG Veritas, Fugro
Survey en Petroleum Geo Services
(PGS). Hierdoor doen regelmatig grote
seismics Den Helder aan.

De seismic Polarcus Asima, die eerder dit jaar Den Helder heeft aangedaan, is
door haar boegvorm een opvallende verschijning (foto: PAS Publicaties).
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De Noorse platformbevoorrader Dina Merkur maakt sinds
kort deel uit van de SNS Pool (foto: PAS Publicaties).

Opmerkelijke verschijningen waren
de WG Amundsen en WG Tasman van
WesternGeco en de Polarcus Asima en
Polarcus Alima van de pas opgerichte
onderneming Polarcus uit Dubai.
Schepen met een zogeheten potviskop,
een achteroverhellende boegconstructie
die het zeegedrag positief beïnvloedt.
Den Helder Support Service kwam verder
in het nieuws doordat Oceanix Offshore
uit Den Helder een minderheidsbelang
verwierf in deze scheepsagentuur.
Verder besloot DHSS onderdak te bieden
aan de Britse onderneming Cape plc, die
op haar beurt met Total E&P Nederland
een onderhoudscontract sloot voor 21
van haar in de Nederlandse sector van
de Noordzee werkzame platformen.
SeaMar Services was als agent wederom
verantwoordelijk voor de afhandeling
van een reeks duikondersteunings-,
survey- en constructievaartuigen van
onder andere Acergy, Subsea 7,
Fugro, Noordhoek en Aker Solutions.
Opmerkelijke vaartuigen waren de
162 meter lange Acergy Falcon, de
145 meter lange Seven Atlantic en de
157 meter lange Skandi Aker. Ook
SeaMar Services kreeg onlangs een
nieuwe aandeelhouder. Dit is maritiem
dienstverlener KVSA uit IJmuiden,
die een meerderheidsbelang in deze
Helderse scheepsagentuur heeft
verworven. Leo Balkema heeft
aangekondigd nog zeker vijf jaar als
directeur aan het roer te blijven van het
bedrijf dat hij in 2000 heeft opgericht.
Nieuwe bedrijven
De trek van nieuwe bedrijven naar de
regio Den Helder heeft zich zowel vorig
als dit jaar onverminderd voortgezet.
Na de komst van AJS, die zich heeft
gevestigd in het voormalige NAM12
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De nieuwe mobiele telescoopkranen van Peterson SBS
zijn al volop in gebruik (foto: PAS Publicaties).

Leo Balkema blijft nog zeker vijf jaar
als directeur aan het roer van het bedrijf
dat hij in 2000 heeft opgericht.

gebouw, is boormaatschappij Swift
Drilling bij Bluestream Offshore
ingetrokken. Verder heeft schilderbedrijf
Venko uit Hoogeveen voor een periode
van tien jaar op het Nieuwe Haven terrein
van de Koninklijke Marine de Centrale
Oppervlakte Behandeling Installatie en
Neutralisatie inrichting (COBI/Neutra)
gehuurd. Viking Life-Saving Equipment
heeft zich in de voormalige vestiging van
Holland Stores op Het Nieuwe Werk
gevestigd en Cebo Holland heeft in het
noordelijke deel van het visafslaggebouw
een nieuwe mudplant in gebruik
genomen. Nieuw is ook de vestiging van
Ascent Safety. Dit veiligheidstrainingsinstituut, met de hoofdvestiging in
Amersfoort en een trainingscentrum
in Bussum, heeft nu ook een soortgelijk
centrum in Den Helder opgezet.
Hiervoor wordt de grote hal van C2
aan de Bedrijfsweg gebruikt. Volgens
business manager Michel van der
Flier kan in deze hal veilig en
weersonafhankelijk worden getraind.
Ascent Safety geeft veiligheidstrainingen
aan mensen die onder andere in de
offshore- en windenergiesector op grote
hoogte (of diepte) moeten werken.
Van der Flier: “Eerder kwamen wij in Den
Helder in contact met DHTC, de specialist

in het geven van veiligheidstrainingen
voor de offshore-, scheepvaart- en
windenergiesector. Hun filosofie sprak
ons aan omdat wij die binnen ons bedrijf
ook nastreven.” Nu Ascent Safety in
december 2010 een samenwerkingsverband met DHTC heeft gesloten, kan
de windenergiesector binnenkort een
vierdaags trainingsprogramma worden
geboden. Dit bestaat uit de cursus
Offshore Wind Energy Basic Safety van
DHTC en de Basic Tower Climber Course
van Ascent. Beide cursussen nemen twee
dagen in beslag. DHTC-directeur
Manuela van Luijk zegt hierover:
“Door de bundeling van kennis en
ervaring op het gebied van
veiligheidstrainingen in de offshore
windenergiesector kunnen DHTC en
Ascent personeelsleden van klanten
in korte tijd een volledig cursuspakket
laten afwerken. Plan is om hiermee eind
september of begin oktober van start te
gaan.” Op de eigen vestiging van DHTC
op Kooypunt is eind vorig jaar een geheel
nieuw containercomplex in gebruik
genomen voor binnenbrandbestrijding.
Daarnaast is volgens accountmanager
Wessel Schinkel ook flink geïnvesteerd in
alle andere trainingsfaciliteiten van
DHTC, waaronder de silo in hal A,
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het BHV-ademluchtgebouw en het
brandweeroefengebouw. Verder is dit
jaar een intensief programma van natte
scenariotrainingen uitgevoerd met
medewerkers van een viertal
oliemaatschappijen die als operators
actief zijn in de Nederlandse sector
van de Noordzee.
Vorig jaar is in Den Helder door de
Maritime Campus Netherlands (MCN) en
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
eveneens een samenwerkingsverband
gesloten. Dit heeft er ondertussen in
geresulteerd dat eind augustus in Den
Helder elf studenten aan de opleiding
Minor Oil & Gas zijn begonnen. Een HBOstudie van ruim een half jaar. Verder
wordt onder leiding van MCN-directeur
Marja Doedens in Den Helder gewerkt
aan de opzet van een kenniscentrum
voor offshorewindenergie.
In de even ten zuiden van Den Helder
gelegen plaats ’t Zand heeft ITS
Netherlands, onderdeel van ITS Energy
Services Ltd uit het Schotse Aberdeen,
een vestiging geopend. Dit bedrijf houdt
zich bezig met toeleveren en servicen van
gereedschappen ten behoeve van de olieen gasindustrie.
Veel nieuwe schepen
Het meerjarig nieuwbouwprogramma
van Vroon Offshore Services leidde in de
tweede helft van 2010 en de eerste zes
maanden van dit jaar tot een hele reeks
opleveringen. Bij Astilleros Zamakona in
het Spaanse Pasaia liepen
achtereenvolgens de safety standby/field
support vessels VOS Endeavour, VOS
Enterprise, VOS Endurance, VOS Venturer
en VOS Vigilant van stapel. Dit waren
respectievelijk de nummers tien tot en
met veertien van een serie van vijftien
IMT955L schepen die deze werf voor
VOS bouwt. De laatste van de serie, de
VOS Valiant, zal ook nog in 2011 worden
opgeleverd. De Indiase Cochin werf heeft
vlak na elkaar vier platformbevoorraders
van het type UT755LN aan Vroon
Offshore Services overgedragen. Dit zijn
de VOS Precious, VOS Prelude, VOS
Premier en VOS Prevail gedoopt. Maar de
opleveringen in China spanden toch de
kroon. De Fujian werf leverde uit een
serie van 22 schepen achtereenvolgens
de VOS Hyperion, VOS Hecate, VOS
Achilles, VOS Aphrodite, VOS Theia en
VOS Triton op. Dit zijn bevoorraders die
ook sleep- en ankerwerk kunnen
uitvoeren. Verder liep bij de COSCO
Qidong werf het grote hefschip MPI
Adventure van stapel. Een 140 meter
lang vaartuig, bestemd voor het offshore
installeren van grote windturbines.
Het zespoots hefschip is ondertussen
ingezet bij de aanleg van het grootste
windturbinepark ter wereld, het London

Array Offshore Wind Farm Project. Eind
dit jaar zal de Chinese werf ook nog de
MPI Discovery, een zusterschip van de
MPI Adventure, opleveren. Beide
vaartuigen zijn een grotere versie van de
MPI Resolution, die onlangs bij Huisman
in Schiedam van een zwaardere kraan
met een hefcapaciteit van 600 ton is
voorzien. Al deze hefschepen worden
door VOS-dochter MPI Offshore ingezet.
Het aan dit bedrijf gerelateerde MPI
Workboats heeft dit jaar de beschikking
gekregen over de gloednieuwe
catamarans MPI Dorothea en MPI
Dulcinea, gebouwd bij South Boats
Special Projects uit Cowes op het eiland
Wight. Deze werf heeft voor deze rederij
al eerder vier van deze catamarans
gebouwd en heeft er nu nog twee in
aanbouw.
Andere rederijen
Naast Vroon Offshore Services hebben
ook diverse andere Helderse rederijen
nieuwe schepen in hun vloot gekregen.
Voor Acta Marine zijn dit de Coastal
Fighter en de Coastal Boxer. Beide zijn
multicats van het type Eurocarrier 2209
die op de Neptune werf in Aalst zijn
gebouwd. En de Coastal Vanguard, een
Damen Shoalbuster 3209, met een
trekkracht van ongeveer 50 ton. Verder is
de vloot versterkt met de twee kleine
crewtenders Coastal Flash en Coastal
Lightning en is de Coastal Enterprise
voorzien van een dynamisch
positioneringssysteem. Volgens directeur
Govert Jan van Oord is Acta Marine
hiermee de eerste rederij ter wereld die
kleinere werkschepen met dp-systemen
uitrust. De rederij kwam overigens ook in
het nieuws met de inzet van maar liefst

tien werkschepen bij de aanlanding van
de Nord Stream pijpleidingen in het
Duitse Greifswald.
Rederij Tranship heeft sinds kort de
beschikking over de Ivéro. Deze sleper is
begin dit jaar bij Scheepswerf Visser in
Den Helder omgebouwd tot een modern
surveyvaartuig. Hierbij zou het niet
blijven, want in juli meldde Tranship dat
de vloot verder werd uitgebreid met de
voormalige Kommandor Subsea van
Subsea 7. Dit surveyvaartuig is vervolgens
onder de vlag van Tranship onder de
naam Kommandor gaan werken.
GloMar Shipmanagement heeft op haar
beurt bekend gemaakt dat zij samen met
Rederij Groen uit Scheveningen twee 42
meter lange safety/standbyvaartuigen
laat bouwen. Deze moeten in oktober
en december van dit jaar worden
opgeleverd. GloMar Shipmanagement
is ook druk bezig om een deel van haar
offshorevloot te hermotoriseren met
zogeheten ‘groene’ motoren van het
fabrikaat Wärtsilä. Als eerste is dit op
een werf in het Poolse Gdynia gebeurd
met de Glomar Endurance. Hierna zijn
de Glomar Advance en Glomar Viking
aan de beurt. Verder is de Andfjord na
een dokbeurt in IJmuiden herdoopt in
Glomar Scout.
Naast voornoemde schepen van de
verschillende Helderse rederijen is de
haven ook de uitvalsbasis voor zeeslepers
die rigmoves en andersoortig sleepwerk
op de Noordzee uitvoeren. Grote
zeeslepers als de Boulder van ITC, de
Taurus van Ulrich Harms, de Thorax van
Østensjø en de Husky van Heerema,
alsmede kust/havenslepers van Bugsier,
URAG en Multraship, zijn hier dan ook
regelmatig te zien. Seacor Marine

De Noorse bevoorrader Rem Star is uitgerust met een
Ampelmann walk-to-work systeem (foto: PAS Publicaties).
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gebruikt de Helderse haven heel intensief
voor crewchanges van haar schepen, die
als safety standby/field support vessels
offshore actief zijn.
Metaalbedrijven
De Helderse metaalbedrijven beleven
goede tijden. Vooral ten behoeve van de
offshoresector wordt veel werk verzet. Zo
heeft Multimetaal een 7 ton wegende
bootlandingconstructie gefabriceerd voor
het Q8 platform van Wintershall en voor
dezelfde opdrachtgever ook een 110 ton
wegende subsea protection frame
gebouwd. Zowel voor dit eigen frame,
als voor een identiek door OMF Services
in Den Oever gebouwde frame, heeft
Multimetaal verder een grote
hoeveelheid (binnen)leidingwerk
verzorgd. Ander constructiewerk betrof
de fabricage van enkele bordessen voor
de uitbreiding van het D15-A platform
van GDF SUEZ E&P Nederland. En voor
de Amerikaanse bergingsmaatschappij
Titan Salvage is een aanzienlijke
hoeveelheid staalconstructiewerk
uitgevoerd. Verder heeft Multimetaal in
haar fabricagehal op Kooypunt een
speciale testbank voor het testen van
veiligheidsafsluiters in gebruik genomen.
Tot slot hebben de eigenaren van
Multimetaal, Pim en Arthur Hulsebos, in
overeenstemming met de curator van
C&M Labour Supply een doorstart
gemaakt met dit Helderse uitzendbureau
voor technisch onderhouds- en
productiepersoneel.
P. Smit Constructiewerkplaats heeft
eveneens de wind goed in de zeilen.
Achtereenvolgens zijn bij dit bedrijf, dat
wordt geleid door Lisenka van der WiltWilms, een subsea protectione frame,
diverse hoge- en lagedrukvaten, een
hoeveelheid hogedrukleidingwerk, een
removable extended cellar deck for BOP
storage en een boxcorer gefabriceerd.
Bijzonder is de opdracht om tachtig
twaalf meter lange conductorpijpen,
met een diameter van 30 inch, aan beide
kanten van connectors met draad te
voorzien. Hiervoor is de nieuwe
constructiehal van het bedrijf op
Kooypunt speciaal ingericht. De
connectors worden hier door onder
poederdeklassen/Mag-lassen met
massieve draad, aan de conductorpijpen
bevestigd. Tevens worden door het
bedrijf beschermingskappen voor de
conductorpijpen gemaakt. Volgens
directeur Lisenka van der Wilt-Wilms
zorgt deze opdracht voor een flink stuk
continuïteit voor het bedrijf aan de
Schrijnwerkersweg in Den Helder.
Duikactiviteiten
Bluestream Offshore zit weer in de lift.
14
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Het grootste offshorevaartuig dat tot nu toe een bezoek aan
Den Helder heeft gebracht, is de Acergy Falcon (foto: PAS Publicaties).

In mei van dit jaar is de Skandi Inspector
van DOF Subsea gemobiliseerd om op de
Noordzee installatie- en constructiewerk
te gaan uitvoeren aan platformen van
Chevron Transportation. Dit werk
omvatte onder meer de installatie van
een stijgpijp (riser) bij het B13A platform
van Chevron.
Verder moest in juli in opdracht van Dana
Petroleum duikwerk worden verricht bij
de olielaadboei in het Hanze veld. Aan
deze boei werd onderhoudswerk
uitgevoerd. De samenwerking van
Bluestream Offshore en DOF Subsea met
betrekking tot de inzet van de Skandi
Inspector loopt volgens directeur Rolf de
Vries zo goed dat momenteel wordt
gekeken om dit vaartuig ook voor
nieuwe projecten in te zetten. Naast de
Skandi Inspector is de VOS Shelter van
Vroon Offshore Services gedurende de
zomerperiode voor Bluestream Offshore
aan het werk geweest. Het ging hier om
inspectie-, reparatie- en onderhoudswerk
aan platformen van Total E&P Nederland
in de Nederlandse sector van de
Noordzee. Verder heeft het duikbedrijf
bekend gemaakt dat zij een grote
multifunctionele onderwaterrobot (ROV)
heeft aangeschaft. Het is een ROV van
het type Cougar XT van fabrikant Saab
Seaeye, waarmee ook constructiewerk
kan worden uitgevoerd. De nieuwe
aanwinst is ondertussen al in Italië in de
Straat van Messina betrokken geweest
bij het leggen van matrassen over
energiekabels, en in Britse wateren bij
de aanleg van een windturbinepark.

Hiervoor was de nieuwe ROV aan boord
van het nieuwe kraanschip Oleg
Strashnov van Seaway Heavy Lifting
gestationeerd. De ROV-vloot van
Bluestream Offshore telt verder nog vijf
Saab Seaeye Tiger en twee Surveyor Plus
ROV’s en is volgens directeur Rolf de Vries
al langere tijd voor 100 procent bezet.
Zoals al eerder in Offshore Visie is
gemeld, is Caspar Domstorff
medeaandeelhouder geworden van
het Helderse duikbedrijf.
Andere bedrijvigheid
Expro North Sea heeft een driejarig
contract gesloten met Total E&P
Nederland, met opties om dit met een
jaar te verlengen. Het uit te voeren werk
omvat het testen van putten in de
Nederlandse sector van de Noordzee.
Tevens heeft Expro het nabijgelegen
opslagterrein met loodsen overgenomen
van Winder Limmen. Dit transportbedrijf
is verhuisd naar industrieterrein
Kooypunt.
Alaborg Offshore Services heeft in België
uit een faillissement de 35 meter lange Z
76 Zeejager uit Zeebrugge overgenomen.
Deze kotter wordt op dit moment in de
Industriehaven omgebouwd tot
guardboot.
Het in 2009 van Alkmaar naar Den
Helder verhuisde bedrijf C2 (Crane
Inspection Services/2Go Access) heeft
een reeks kraaninspecties uitgevoerd aan
boord van booreilanden van Noble
Drilling. Ook heeft het inspectiewerk
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in Rotterdam. Tijdens een recente
voordracht, gehouden op de
Techniekcampus in Den Helder, stelde hij:
“Den Helder heeft een sterke partner
nodig om de haven verder te ontwikkelen
en hiermee nieuwe werkgelegenheid te
creëren.” De consultant verwacht dat de
verzelfstandiging begin volgend jaar een
feit is. Voormalig havendirecteur Nick
Waterdrinker is voor het nieuwe
havenbedrijf benoemd tot salesmanager.
Hij gaat zich onder andere inzetten om
nieuwe bedrijvigheid naar de havenstad
te halen.

De assemblage van het 110 ton wegende frame is door Multimetaal langs
het Noordhollandskanaal uitgevoerd (foto: PAS Publicaties).

Een ander belangrijk onderdeel van het
gebiedsontwikkelingsproject is de aanleg
van een nieuwe zeehaven in het
Marsdiep. Deze wordt in de volksmond
al ‘groene stroomhaven’ genoemd. Het
moet een centrum van bedrijvigheid
worden voor zowel de olie/gas- als de
windenergiesector offshore en mogelijk
nog andere duurzame energiesectoren.
Ook de Kooyhaven, die even ten
zuiden van Den Helder langs het
Noordhollandskanaal wordt aangelegd,
moet hierin gaan voorzien.
Volgens de Helderse havenwethouder
Kees Visser kunnen voor deze stad nog
voldoende kansen worden verzilverd.
Vooral als slagvaardig wordt ingespeeld
op trends als levensduurverlenging van
offshoreplatformen (life-time extension),
de exploratie en exploitatie van lastig
winbare gasvoorraden (shallow gas),
de ontmanteling van offshore energieinstallaties (clean decommisioning),
de aanleg en het onderhoud offshore
van windturbineparken en de
energieopwekking uit alternatieve
bronnen.

P. Smit Constructiebedrijf heeft een speciale hal ingericht voor het laswerk
aan de conductorpijpen (foto: PAS Publicaties).

verricht op platformen van Total en
Centrica. Hierbij is gebruik gemaakt van
de zogeheten rope accesse methode. Het
aan Het Nieuwe Diep gevestigde bedrijf
Weerstand Elektrotechniek is vorig jaar
overgenomen door Piet Brouwer
Elektrotechniek uit Urk en A. van der
Veen Transport heeft op Kooypunt een
nieuwe vestiging in gebruik genomen.
Verder heeft ABUCO uit Middenmeer na
de oplevering van de zevende
Ampelmann de opdracht ontvangen om
nog drie van deze walk-to-work
systemen te bouwen.

Verzelfstandiging
In Den Helder wordt ook hard gewerkt
aan de voorbereidingen voor de
verzelfstandiging van de Gemeentelijk
Havendienst. Dit is een onderdeel van het
project Gebiedsontwikkeling Haven Den
Helder. Met de verzelfstandiging wil de
Gemeente Den Helder een krachtige en
professionele speler creëren, die de
commerciële samenwerking met andere
partijen moet vergemakkelijken.
Consultant Remi van Kleef geeft vorm
aan dit verzelfstandigingsproces. Hij heeft
hiermee eerder al veel ervaring opgedaan

De Gemeente Den Helder heeft onlangs
een speciaal boekwerkje uitgegeven,
waarin alle kansen en plannen vermeld
staan waarop men zich met de steun van
de buurgemeenten, provincie,
bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en
onderwijsinstellingen wil gaan richten.
Nieuw is ook de ingebruikname van
het compleet gerenoveerde Haven
Coördinatie Centrum (HCC) op het
schiereiland Harssens. Door haar
moderne uitstraling heeft het gebouw
al de bijnaam De Diamant gekregen.
Tot slot gaat de Gemeente Den Helder
zich samen met het lokale bedrijfsleven
als belangrijk en veelzijdig offshore
Noordzeecentrum presenteren op
beurzen. Voorbeelden hiervan zijn North
Sea Energy die op 21 en 22 september in
Den Helder en Offshore Energy die op
10 en 11 oktober in de RAI te Amsterdam
wordt gehouden. Dit gebeurt in de vorm
van een zogeheten North Sea Pavilion.
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Offshore Energy
11 & 12 oktober
stand 320

krachtige
beweging

Brevini Power Transmission en Brevini Fluid Power brengen u verder
Brevini Power Transmission en Brevini Fluid Power
zijn onderdelen van de wereldwijd opererende
Brevini Group. Samen bieden zij een compleet
product- en kennisportfolio op het gebied van aandrijving en hydraulica. Onze toepassingen staan in
diverse sectoren garant voor de feilloze, krachtige
beweging waar u naar op zoek bent.

Brevini Nederland B.V.
Röntgenweg 24
2408 AB Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 47 64 64
bpt.nl@brevini.com
www.brevini.nl

Brevini Fluid Power Benelux B.V.
Röntgenweg 24
2408 AB Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 47 08 70
bfp.benelux@brevini.com
www.brevini.nl

De componenten en systemen van Brevini Power Transmission
en Brevini Fluid Power genieten groot vertrouwen in de offshore sector. Onze producten maken perfecte prestaties mogelijk van kranen, voortstuwingsinstallaties en lieren, waardoor
een hoge productie gegarandeerd is.

member of SPE and IADC

API, CE, VCA, ISO and OHSAS

We go the distance

visit our website at www.deepdrill.nl

Deep Drill Supply Group is a group of specialized companies to the

Drilling Industry. Our experience spans over 30 years in the Oil & Gas Branch supplying
hardware and services for On- and Offshore drilling.

Havenkade 24, 1775 BA Middenmeer, The Netherlands P +31 (0)227 503 310 W deepdrill.nl

o n s t r e am

Overname Teuling Staal
  
De Van Leeuwen Buizen Groep heeft
Teuling Staal B.V. overgenomen.
Teuling Staal is gevestigd in
Barendrecht en is een specialist op het
gebied van duplex en super duplex
roestvaststalen materialen voor de olie
en gas- en offshore industrie. Het
voornamelijk West-Europese
klantenbestand wordt beleverd vanuit
een zeer breed voorraadassortiment.
Johan de Ruijter, Managing Director
Teuling Staal: “Wij verheugen ons op
de samenwerking binnen de Van
Leeuwen Buizen Groep. Als onderdeel
van de Van Leeuwen Buizen Groep kan
Teuling Staal profiteren van het
uitgebreide internationale netwerk van
Van Leeuwen met name in het Midden
Oosten, Azië en Australië. Daarnaast
kunnen we onze klanten van een nog
completer pakket aan producten en
diensten voorzien.”
Joop Sassen, Lid van de Raad van
Bestuur en CEO van Van Leeuwen:
“De overname van Teuling Staal past
uitstekend in onze strategie om ons
productassortiment en onze services
binnen het olie en gas- en offshore
segment verder te versterken. Al
eerder bouwde Van Leeuwen een
duplex voorraad op in Singapore en
vorig jaar startte ons bedrijf met een
gespecialiseerd verkoopteam en
voorraadlocatie voor dit soort
producten in Aberdeen, Schotland.
Teuling Staal heeft een uitstekende
reputatie en de aanwezige kennis en
kunde bij de medewerkers maken dit
bedrijf een uitstekende toevoeging
voor Van Leeuwen.”

Eerste Siemens Chloropac voor
offshore converter station
Heerema Fabrication in Zwijndrecht heeft Siemens Water Technologies opdracht
gegeven voor de levering van een Chloropac chloorbleekloog generator voor
zeewaterkoeling. Met deze opdracht is een bedrag van ruim een half miljoen
euro gemoeid. De generator is bestemd voor het Noordzee platform DolWin1
en is daarmee de eerste Chloropac die op een dergelijk converterstation wordt
geïnstalleerd. DolWin1 is een HVDC (High Voltage Direct Current) platform voor de
transmissie van energie uit een offshore windpark in het Duitse hoogspanningsnet.
Het Siemens Chloropac systeem weert de biologische aangroei in koelwatersystemen
op schepen en offshore olie- & gasplatforms door aanmaak van chloorbleekloog via
elektrolyse uit zeewater. Chloropac wordt al veel in de olie- & gasindustrie ingezet,
waaronder offshore productieplatforms en drijvende productieschepen (FPSO’s),
alsook in energiecentrales en industriële complexen op kustlocaties. Nog niet eerder
werd Chloropac ingezet voor een HVDC converterstation. Het Chloropac-systeem
produceert ter plaatse op veilige wijze een verdunde chloorbleekloog oplossing
die men direct in het koelwatercircuit kan injecteren. Alle veiligheidsrisico’s en de
logistieke lasten die gepaard gaan aan het gebruik, de opslag en het doseren
van geconcentreerde chloorbleekloog-oplossingen komen hiermee te vervallen.
Het geavanceerde annulaire elektrolysecel ontwerp in het Chloropac systeem
creëert zoveel turbulentie dat reiniging van de cellen niet nodig is. Het systeem
heeft zich dan ook bij duizenden eindgebruikers bewezen qua betrouwbaarheid,
bedrijfsvriendelijkheid en lage life-cyclekosten.

Offshore windpark met HVDC platform.

Successful installation
The Oleg Strashnov (owned and operated by Seaway Heavy Lifting) has successfully
installed the first substation at Sheringham Shoal Offshore Wind Farm.

Weer Maersk order
voor Keppel Verolme
Voor de tweede keer dit jaar past
Keppel Verolme een groot zelfheffend
booreiland van Maersk Drilling aan
voor activiteiten op de Noordzee.
Na de Maersk Reacher is het nu de
beurt aan de Maersk Resilient.
Maersk verwacht dat het eiland in totaal
vijf maanden buiten bedrijf zal zijn.
Hierna gaat hete voor ConocoPhillips
in de Noorse sector opereren.
De zusjes Resilient en Reacher zijn in
respectievelijk 2008 en 2009 gebouwd
bij de Keppel FELS werf in Singapore
naar een ontwerp van GustoMSC
uit Schiedam.
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HEFSYSTEEM
Kraamkamer transportinnovaties in Breda

ALE verlegt grenzen

Bij de berging van het zwaargehavende booreiland West Atlas
heeft ALE een belangrijke rol gespeeld (foto: ALE).

Onlangs heeft ALE in Breda aan genodigden uit de internationale
offshoresector het Mega Jack Tower System gepresenteerd. Een innovatief
hefsysteem waarmee de allerzwaarste dekmodules (topsides) van
offshoreplatformen tot nog niet eerder getoonde hoogtes kunnen worden
opgevijzeld. Maar er blijken in Breda nog meer bijzondere systemen te
worden ontwikkeld voor allerlei grensverleggende projecten die wereldwijd
voor de offshore-industrie worden uitgevoerd.

Het Mega Jack Tower System was tijdens
de presentatie een absolute blikvanger.
Operations manager Kees Claasen,
verantwoordelijk voor de transporten die
wereldwijd worden uitgevoerd, vertelt:
“Het systeem is door onze eigen R&Dafdeling ontwikkeld en we spelen
hiermee in op de groeiende vraag vanuit
de offshoresector naar mogelijkheden
om steeds zwaardere topsides naar
steeds grotere hoogtes op te vijzelen.
Het idee voor de ontwikkeling van dit
zogeheten Mega Jack Tower System
18
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leefde al langer bij ons, maar een jaar
geleden zijn we er pas echt aan
begonnen omdat de tijd er toen rijp
voor was.” Een terecht besluit, want de
ontwikkeling was nog maar net gestart
of de eerste gegadigde voor de inzet
meldde zich al. “De eerste klant is
afkomstig uit Zuid-Korea. Het is de
DSME-werf, waar voor het Arkutun Dagi
project van Chevron een topside wordt
gebouwd met een gewicht van 42.000
ton. Wij gaan deze supermodule straks
24 meter omhoog vijzelen."

"Twee keer zo hoog als normaal
gebruikelijk en voor mogelijk wordt
gehouden. Vervolgens trekken we er een
loadout-frame onder. Als de topside
hierop is afgezet, verplaatsen we het
geheel over het werfterrein naar en op
een zwareladingponton van Heerema,
waarbij wij ook verantwoordelijk zijn voor
de loadout- en ballastoperatie.” Maar bij
dit grensverleggende project zal het niet
blijven, want ondertussen hebben zich in
Breda nieuwe geïnteresseerde partijen
gemeld voor de inzet van het hefsysteem.

HEFSYSTEEM

'ALE is al
enige tijd
grensverleggend
bezig.'

Prototype van het ALE Mega Jack Tower System dat in mei in Breda is gepresenteerd (foto: PAS Publicaties).

Combinatie van torens
Met het opvijzelen van de Arkutun Dagi
topside zit het Mega Jack Tower System
nog niet aan de top van haar kunnen.
Kees Claasen: “Door meerdere torens toe
te passen, kunnen we nu gewichten van
maximaal 52.000 ton tot een hoogte van
25 meter opvijzelen. Elke toren beschikt
over vier cilinders waarmee een
draagbalk omhoog wordt gedrukt.
Iedere cilinder heeft een hefcapaciteit van
1.300 ton. Bovenop de cilinders staan
hydraulische draaitafels die 90 graden
kunnen draaien en een poort vormen
voor de aanvoer van nieuwe balken.
Door steeds vanuit twee richtingen
nieuwe balken aan te voeren, kan de
gewenste hoogte worden bereikt. Elke
balk weegt 4 ton. De afmetingen van de
voetprints van de torens zijn flexibel.
Deze kunnen 2,5 bij 2,5, 2,5 bij 5 of 5 bij
5 meter bedragen. Voor het project van
Chevron gaan we ook een aantal van die
torens combineren.” Door nog meer
torens in te zetten zal het volgens de
operations manager in de toekomst
mogelijk zijn om supermodules van meer
dan 52.000 ton tot de gewenste hoogte
op te vijzelen. “Ik voorzie vooral markt
voor ons systeem in het Midden- en Verre

Oosten en Brazilië, omdat daar grote
topsides worden gebouwd.”
Record loadout
Na de inzet van het Mega Jack Tower
System voor het Arkutun Dagi project
zal deze topsidemodule over een
sledesysteem op de gereedliggende
ponton worden geschoven of eigenlijk
geduwd. “We noemen dit een pulling
loadout, waarvoor we zogeheten
skidshoes inzetten.” Ook op dit terrein is
ALE al enige tijd grensverleggend bezig.
“Vorig jaar hebben we hiermee een
nieuw record gevestigd. Op de Samsungwerf in Zuid-Korea hebben we vlak
achter elkaar twee 19.400 ton wegende
topsidemodules van Gazflot opgetild en
op de Blue Marlin van Dockwise gesleed.
Hiervoor gebruikten we voor elke loadout
24 push-pull units en 48 skidshoes,
waaronder 24 van 500 ton en 24 van 650
ton, die over vier banen van elk twee
sporen werden geleid. Beide modules
werden over de zijkant aan dek van de
Blue Marlin geschoven.” De toepassing
van zogeheten pulling loadouts wordt
veelvuldig bij werven in het Midden- en
Verre Oosten toegepast. ALE heeft al een
hele reeks van deze loadouts op haar

naam staan. Maar ook loadout-operaties
met de zogeheten self-propelled modular
transporters (SPMT’s) gaat men niet uit
de weg. Deze zijn onlangs in de
Verenigde Arabische Emiraten nog
ingezet bij de loadout van de 5.250 ton
wegende romp van de Super M2 Rig
op een afzinkbare zwareladingponton.
Ook de daaropvolgende tewaterlating
van de romp, via de float-off methode,
namen de specialisten uit Breda voor hun
rekening. Andere hoogstandjes waren de
inzet van een speciaal ballastsysteem bij
de loadout-operatie in Zuid-Korea en
de installatie offshore via de float-over
methode van de 21.800 ton wegende
LUN-A topside bij het eiland Sachalin,
en de loadouts van zes grote jackets,
met gewichten van 14.000 tot 18.000
ton in Azerbeidzjan, bestemd voor
installatie in de Kaspische Zee.
Bergingsoperatie
Heel bijzonder was de rol die ALE vorig
jaar speelde bij de berging van het
uitgebrande en zwaargehavende
zelfheffende booreiland West Atlas in het
Montara-veld in de Timorzee Hoofdaannemers voor deze operatie waren Svitzer
Salvage en de Sea Trucks Group.
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Loadout-operatie in
Zuid-Korea van één van
Gazflot’s topsides op de
Blue Marlin van Dockwise
(foto: ALE).

“Voordat we aan deze operatie
begonnen, was door ons al heel wat
reken- en modelleerwerk verricht. De
benodigde hijsogen en clamps lieten we
in verband met de tijdsdruk in Singapore
maken. Met deze componenten en de
inzet van achttien strandjacks (zes per
poot) konden we de romp van het
platform laten zakken tot deze dreef.
Vervolgens moesten de drie poten
worden opgevijzeld. Hiervoor hadden
we een nieuw systeem ontwikkeld dat
gebruik maakte van achttien hydraulische
cilinders en van het eigen vijzelsysteem
van het booreiland. Toen ook dit was
gelukt, kon de West Atlas naar Singapore
worden gesleept.”
Kantelframe
Veel dichter bij huis en in opdracht van
platformbouwer Mercon Steel Structures
uit Gorinchem is een speciaal
kantelmechanisme ontworpen, waarbij
monotowerplatforms offshore
geïnstalleerd kunnen worden. Kees
Claasen vervolgt: “Omdat verticaal
transport van deze zogeheten Riser
Access Towers (RAT’s) voor Mercon geen
optie is, heeft men gekozen voor
horizontaal transport per ponton.
Op deze ponton wordt door ons op
een sleebaan een 240 ton wegend
kantelmechanisme gemonteerd.
20
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Artist’s impression van het kantelmechanisme voor de installatie van Riser Access Towers (afb.: ALE).

Eenmaal op locatie offshore, wordt
de RAT zo’n vijftien meter naar voren
geschoven, waardoor het
kantelmechanisme op de
scharnierpunten op de kop van
de ponton komt. Met behulp van
strandjacks laten we de RAT vervolgens
gecontroleerd kantelen, zodat hij in
verticale positie komt. Door de
scharnierende werkingen worden de
bewegingen van de ponton netjes
opgevangen. Bij de installatie worden

ook weer strandjacks toegepast.
De RAT wordt tot slot met vier grote
zuigankers in de zeebodem verankerd.”
ALE heeft een raamovereenkomst
gesloten om de komende jaren met
dit unieke scharnierframe in totaal negen
RAT’s in de Nederlandse en Engelse
sector van de Noordzee te installeren.
Niet alleen voor toepassing in de
offshoresector worden door de
bedrijven in Breda grensverleggende
technieken ontwikkeld.

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

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

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

Een comfortabel verblijf

Uw medewerkers verdienen een prettig verblijf en dat is met de TLQsupply

Onze TLQ’s bestaan uit standaard voor-geassembleerde modules die op

snel en goed geregeld. De TLQsupply is comfortabel ingericht met bedden,

eigen werf worden getest en gecommissioned. Daarnaast zijn onze TLQunits

kasten, tafels en stoelen, telefoon-, PA-systeem, TV- en internet aansluiting.

speciaal ontworpen om met behulp van de aanwezige dekkranen geplaatst

Door de grote variatie aan layout-combinaties en de mogelijkheid om te

te worden, dus zonder aanvullende hijsmiddelen. Dit betekent een

stapelen, vindt u altijd een passende oplossing.

gegarandeerde korte levertijd en snelle plaatsing.

PRAKTISCH EN COMFORTABEL | ALL-IN TE HUUR OF KOOP | KORTE LEVERTIJD | SNELLE PLAATSING | VOORZIEN VAN ALLE CERTIFICATEN

Kijk voor meer informatie op www.tlqsupply.nl of bel 0031 38 429 07 83

H E A LT H , S A F E T Y & E N V I R O N M E N T
EPC-sector kan niet zonder

Geïntegreerde
informatievoorziening
speelt cruciale rol bij HSE

De laatste jaren is de aandacht voor veiligheid, milieu en gezondheid (Health, Safety & Environment – HSE) in de
olie- en gassector en petrochemie sterk toegenomen. Niet alleen hanteren overheden steeds strengere regels,
ook bedrijven zelf erkennen het belang ervan. Een effectief HSE-beleid vermindert onder meer het risico op
ongevallen, wat direct van invloed is op het rendement van de organisatie. HSE is een zaak van de gehele
organisatie. Een geïntegreerde informatievoorziening speelt hierbij een cruciale rol.

De ramp met het olieplatform Horizon van BP in de Golf van Mexico ligt nog vers in het geheugen.

De ramp met het olieplatform Horizon
van BP in de Golf van Mexico ligt nog
vers in het geheugen. Hoewel de exacte
oorzaak van deze ramp nog niet is
vastgesteld, onderstrepen de gevolgen enkele doden en een enorme
economische en milieuschade - het
belang van een constante focus op
veiligheid, milieu, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en gezondheid.
De respons van de Amerikaanse overheid
op deze ramp heeft geleid tot nieuwe en
strengere veiligheidsvoorschriften om een
vergelijkbare catastrofe te voorkomen.
Dat heeft voor de EPC-sector behoorlijke
consequenties.
EPC-contract
In de EPC-sector komt een EPCaannemer overeen dat hij de
opdrachtgever een complete en
werkende installatie levert. Het is te
vergelijken met een aannemer die aan
22
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het eind van een project de sleutel
van een gebouw aan de eigenaar
overhandigt. De EPC-aanpak wordt
steeds belangrijker in de olie- en
gassector. Het voordeel voor de
opdrachtgever is, dat de EPC-aannemer
alle risico’s overneemt. Hij ontwerpt en
bouwt de installatie en zorgt voor alle
inkoop en eventuele onderaanneming.
De aannemer is in dit geval tevens
verantwoordelijk voor alle
veiligheidsaspecten.
HSE-management
Om te kunnen voldoen aan steeds
meer wetgeving en aan de steeds
strengere eisen van opdrachtgevers als
oliemaatschappijen, is een efficiënt HSEmanagementsysteem een must. In zo’n
systeem zijn de verantwoordelijkheden,
praktijken, procedures, processen en
middelen voor de uitvoering van
gezondheid, veiligheid en milieuzorg

vastgelegd. De voordelen van een
effectief HSE-managementsysteem
gaan verder dan alleen voldoen aan
wettelijke eisen. Het verbeteren van
processen en het voorkomen van
ongelukken en milieuschade zullen
de efficiency ten goede komen, wat
leidt tot lagere kosten.
Contractor Management
Een belangrijk onderdeel van HSEmanagement is Contractor
Management. Daarbij meet de
opdrachtgever de prestaties van
onderaannemers, leveranciers en andere
partijen waarmee wordt samengewerkt.
Dit gebeurt op basis van afspraken die
zijn gemaakt met betrekking tot
veiligheid en werkwijzen. Partijen
leggen de afspraken over rollen en
verantwoordelijkheden in de regel
gedetailleerd vast, zodat goede controle
mogelijk is en organisaties dagelijks

H E A LT H , S A F E T Y & E N V I R O N M E N T

Om te kunnen voldoen aan steeds meer wetgeving en aan de
steeds strengere eisen van opdrachtgevers als oliemaatschappijen,
is een efficiënt HSE-managementsysteem een must.

werken aan een ongevalvrije werkplek.
Voor een bedrijf dat werk uitbesteedt aan
(onder)aannemers, is het erg belangrijk
om een geïntegreerd systeem te hebben
voor het beheer van gezondheids- en
veiligheidsinformatie, verzekeringsgegevens,
trainingsprogramma’s en specifieke
documenten die betrekking hebben op
de contractant en de eigenaar/klant.
Risico en controle
Uitbesteding verhoogt risico’s. Bedrijven
die zelf activiteiten uitvoeren, kunnen de
eigen HSE-prestaties direct controleren.
Dat is bij uitbesteding lastiger.
Uitbesteding ontslaat een onderneming
echter niet van enige verantwoordelijkheid op veiligheidsgebied. Organisaties
zijn dan ook gebaat bij een goed inzicht
in hoe hun (onder)aannemers inspelen op
HSE-regelgeving. Dat inzicht is steeds
eenvoudiger te realiseren door het
inzetten van moderne automatiseringtools.
Meten van de prestaties
Net als bij productie, financiën of sales is
HSE een gebied waarop een organisatie
de prestaties moet meten. Dat kan in
termen van KPI’s. Een voorbeeld van een
HSE-KPI is Number of Lost-Time
Incidents. Door actieve monitoring en
reguliere inspecties is vast te stellen hoe
de organisatie het doet op het punt van
veiligheid. Risico’s zijn zo te verminderen
en een organisatie kan proactief reageren
als blijkt dat de prestaties achterblijven bij
de vastgestelde standaarden. Met een
regelmatige audit van de prestaties op
HSE-gebied zijn deze constant te
verbeteren en blinde vlekken op te

Met een regelmatige audit van de prestaties op HSE-gebied zijn
deze constant te verbeteren en blinde vlekken op te sporen.

sporen. Hierdoor is de algemene kwaliteit
van het HSE-beleid te vergroten.
Eilandautomatisering
Voor veel organisaties zijn het monitoren
van incidenten en het rapporteren erover
een complexe zaak. Een belangrijke
reden is dat het registreren ervan
gebeurt in losstaande informatiesystemen
die in de regel een deelaspect van het
totale HSE-beleid ondersteunen.
Daardoor mist een organisatie een
totaalbeeld en is er geen verband te
leggen met de andere bedrijfsprocessen.
Hier speelt in feite de vraag wat de beste
keus is bij het automatiseren van
bedrijfsprocessen: een geïntegreerd
systeem dat alle processen ondersteunt,
of een zogenaamde best-of-breedaanpak waarbij voor elk proces een
aparte toepassing ingezet wordt.

- Ondersteuning
Hoe meer verschillende systemen een
organisatie inzet, hoe complexer de
ondersteuning en het beheer ervan.
Medewerkers moeten zich verdiepen in
verschillende technologieën en
benaderingen, en moeten de
verschillende interfaces onderhouden.

Best-of-breed
Een best-of-breed-benadering lijkt
op het eerste gezicht aantrekkelijk
doordat een pakket helemaal is gebouwd
voor een functie. Een geïntegreerde
aanpak heeft weer voordelen op het
gebied van gebruiksgemak, het delen
van gegevens en kostenbesparingen.
Bij een definitieve keus spelen de
volgende factoren een rol.

- Effectiviteit
Leveranciers van geïntegreerde
bedrijfssystemen vullen hun software
constant aan met nieuwe functionaliteit
die in eigen huis is ontwikkeld of na een
overname in de eigen software wordt
opgenomen. In feite is er dan sprake van
een combinatie van de geïntegreerde
aanpak en best-of-breed. In deze situatie
is het delen van gegevens eenvoudiger.
Dat is ook direct het belangrijkste
argument om te pleiten voor een
geïntegreerde aanpak: wanneer alle
relevante gegevens in één database zijn
opgeslagen, zijn verbanden beter te
leggen en is een totaalbeeld van het HSEbeleid te creëren. Dat is bij op zichzelf
staande systemen vele malen moeilijker
doordat gegevens verspreid over de
organisatie bewaard worden. En dat leidt
ertoe dat nooit zeker is of een rapportage
compleet is. Bij een geïntegreerde aanpak
bestaat die onzekerheid niet.

- Kosten
Een best-of-breed-toepassing is in de
regel duurder in aanschaf en gebruik.
Medewerkers hebben extra training
nodig, er zijn koppelingen nodig naar
andere softwarepakketten en gegevens
zijn moeilijker te delen.

Chris Thomassen (chris.thomassen@
ifsworld.com) is senior business
consultant Oil & Gas, Maritime Industry
bij softwareleverancier IFS Benelux.
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Verzekeringen voor (sub-)contractors
en suppliers in de offshore industrie
INTRAMAR adviseert sinds 1994 bedrijven in binnen- en buitenland in de sectoren
’oil & gas’ en ’renewable energy’. Ons specialisme heeft geleid tot adequate
verzekeringsoplossingen:
•
•
•
•
•
•

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

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder

Telefoon 0223 612222
Fax
0223 615522

info@intramar.nl
www.intramar.nl

Achieving more with bending technology.
Rolling Cilinders
up to 100mm
wall thickness
2400T Power Press:
Heavy cones
3.300x140mm
Profile bending:
up to HEA 1000,
tube Ø610,
SHS 500x500x20

Supply of: J-Tubes, Landing platforms, Bellmouths, Suction Anchors, Nodes, Sleeves and more.

www.kersteneurope.com

Wanssum • The Netherlands
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Onafhankelijke filtratiespecialist
Na een periode van ruim 40 jaar beëindigen Pall Corporation
en Hitma Filtratie de samenwerking. Vanaf 1 augustus gaat
Hitma Filtratie verder als onafhankelijke filtratiespecialist.
De focus van het bedrijf ligt op hydrauliek- en
smeerolietoepassingen, voedingsmiddelen- en
drankenindustrie, elektronische industrie, algemene
procesindustrie, (petro)chemie, olie & gas en energie- en
watermarkt. Het leveringspakket biedt oplossingen voor
oliefiltratie en -purificatie, procesfiltratie voor vloeistof,
gas en lucht en vloeistof-/gascoalescing.

filtratielaboratorium, werkplaatsen, cleanroom, testruimte
en een centraal magazijn. De service-afdeling is VCAgecertificeerd en geautoriseerd om geheel conform de
fabrieksprocedures onderhoud en reparaties uit te voeren
aan producten en assistentie te verlenen bij shutdowns, ook
offshore. Daarnaast verhuurt het bedrijf equipment, zoals
filterhuizen, pomp-filterunits, oliepurifiers en filterwagens.

Inmiddels hebben toonaangevende fabrikanten als Amiad,
3M Purification (voorheen Cuno), Internormen, Hy-Pro en
Dollinger-SPX aangegeven als key supplier met Hitma Filtratie
te gaan samenwerken. Dit pakket is aangevuld met
filtratieproducten van wereldwijd vertegenwoordigde
merken. Met dit brede assortiment, waarvan een deel direct
uit voorraad leverbaar is, heeft Hitma Filtratie voor alle
proces- en systeemfiltratietoepassingen een pasklare oplossing,
zowel technisch als economisch.
De specialisten van Hitma Filtratie begeleiden de klant vanaf
de eerste vraag tot en met installatie en (periodiek) onderhoud.
Hiervoor beschikt het bedrijf in Uithoorn over een
Hans Tangenberg, directeur Hitma Filtratie.

51 Monopiles in 7 voyages
Jumbo Shipping has successfully transported 51 monopiles
from EEW's manufacturing plant in Rostock, Germany, to
Barrow-in-Furness in the UK. The monopiles’ final destination
was DONG Energy's Walney Offshore Windfarm 2. When the
contract was awarded, the first shipment was only seven
weeks away, during which time Jumbo engineered all
shipments and designed and manufactured saddles for the
monopiles. Within this short period of time all was ready
and approved by the Marine Warranty Surveyor.
Jumbo's HLV Fairpartner made six consecutive voyages carrying
eight monopiles at a time: two in the hold and six on deck.
The largest monopile weighed 806 metric tons and measured
68 meters in length and 6.5 meters in diameter.

In order to improve the delivery schedule, DONG Energy
asked Jumbo to employ HLV Jumbo Vision to transport the
last three monopiles. The transport engineering plus design
and fabrication of the stoppers for the sea fasting of the
monopiles was done within only two weeks’ time.
At Barrow-in-Furness, the discharging of the monopiles was
done round the clock in order to make the port stay as short
as possible. Jumbo’s shallow draft vessel entered the port
during high water. After entering the dock gate had to be
closed and no marine traffic was possible. Each discharge
operation of eight monopiles was completed within 36 hours.

Jumbo's HLV Fairpartner made
six consecutive voyages
carrying eight monopiles
at a time: two in the
hold and six on deck.
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L A SS E N
Voor het gerobotiseerd aflassen van stalen balken

BalkenLasMachine
revolutie in de staalbouw
Volgens Anton Flipsen, directeur van ProduLAS BV in Oosterhout, worden vanaf eind 2012 stalen balken voor de
staalbouw niet meer handmatig afgelast. Samen met zijn team ontwikkelt hij een BalkenLasMachine welke stalen balken,
volcontinu kan transporteren, manipuleren en aflassen. Het systeem is gebaseerd op modulebouw, waardoor het geschikt
is voor zowel grote, alsook kleine staalbouwbedrijven. Eind 2011 is het eerste prototype gereed.

Detail BalkenLasMachine in actie.

“In de meeste staalbouwbedrijven is het
bewerken, zoals zagen en boren van
balken en kokers al geautomatiseerd. Het
lassen van de lippen, strippen,
schetsplaten en kop- en voetplaten
gebeurt echter nog overal handmatig,”
verklaart Anton Flipsen, medebedenker
van het concept. “Om niet voor elke balk
apart een programma te hoeven
schrijven, wordt de BalkenLasMachine
volledig aangestuurd vanuit de 3D
tekening. Dat geldt niet alleen voor het
lassen, maar ook voor het manipuleren,
en aan- en afvoer van de balken. Maar
ook het in de juiste positie draaien en
kantelen van de te lassen balk. Hierdoor
kan de BalkenLasMachine met slechts
één operator produceren.”
Foutloos produceren
“Een belangrijk element van deze
BalkenLasMachine is het feit dat
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lasfouten uitgesloten worden. Hoe vaak
komt het niet voor dat een balk of
profiel, eenmaal op de bouw, niet past,
of de lippen zitten verkeerd. Bij het lassen
met deze installatie is dat uitgesloten,
mits de tekening klopt natuurlijk,” aldus
Anton Flipsen.

keren gekanteld en gepositioneerd
worden. Na het gerobotiseerd aflassen,
word deze weer afgevoerd en
opgeslagen. Daarbij is vaak elke balk
weer anders. Knelpunten zoals naad
zoeken van de lasnaad en de logistiek in
het hele proces zijn inmiddels opgelost.”

Ook Erik de Boer, de software engineer
van ProduLAS beaamt dat door
aansturing vanuit de 3D tekening alle
lasfouten worden geëlimineerd. Het
schrijven van de software is nog de
grootste klus geweest volgens hem.
“Hieraan hebben we al ruim twee jaar
met een team van engineers gewerkt en
ofschoon we gebruik gemaakt hebben
van bestaande Cad-Cam software, komt
er toch nog heel wat bij kijken: de balken
of kokers worden vanuit een magazijn,
of voorbewerkingstation volautomatisch
aangevoerd, de balk moet vaak meerdere

Over het positioneren van de voetplaten,
schetsplaten en andere metaalstukken
wil hij het volgende kwijt: “In beginsel
zullen de schetsplaten door een hechter
geplaatst worden, zoals dat tot nu ook
gebeurt. De lasrobot zal dan bij het
lassen controleren of deze op de goede
plaats zitten. In de toekomst kunnen we
op dezelfde track nóg een tweede robot
plaatsen, die de handeling voor de
schetsplaten verzorgt. De verschillende
schetsplaten worden met een
aanvoersysteem aangevoerd en de
tweede robot houdt de schetsplaats op

L A SS E N
'Een belangrijk element van deze
BalkenLasMachine is het feit dat lasfouten
uitgesloten worden.'
Anton Flipsen.

De BalkenLasMachine met kantelsysteem.

de goede plaats, terwijl de eerste robot
deze aan de balk hecht. Daarna kan de
tweede robot een nieuwe schetsplaat
gaan halen, terwijl de eerste robot de
gehechte schetsplaat aflast.”
Subsidie
Het hele project is voor 50%
gesubsidieerd door het Operationeel
Programma Zuid-Nederland, een
gezamenlijk subsidieprogramma van de
provincies Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland, voor activiteiten die
medegefinancierd worden uit het
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO). In het verlengde
van de Europese Lissabonstrategie heeft
OP-Zuid als voornaamste doelstellingen
de bevordering van het concurrerend
vermogen, een duurzame economische
groei en een versterking van de
werkgelegenheid in het kansrijke Zuid-

Nederland. “Zonder deze subsidie waren
de voorontwikkelingskosten voor dit
project voor ons te hoog geweest,” geeft
Anton Flipsen aan. “Onder andere door
OP-Zuid hebben wij de kans gekregen
deze volautomatische BalkenLasMachine
te ontwikkelen”.
Revolutie
Het in 1999 opgericht bedrijf ProduLAS
Verbindingstechniek is met name
gespecialiseerd in alles wat met
robotlassen te maken heeft. Aanvankelijk
bood het bedrijf alleen seriematige
robotlascapaciteit aan klanten aan, zoals
MIG, TIG, MIG-solderen, TIG met koude
draad en het lassen van RVS, Staal en
Aluminium. Hieruit is enkele jaren
geleden de robotica-afdeling ontstaan
welke innovatieve robotprojecten bij
klanten installeert en levert. Het
roboticabedrijf installeert niet alleen

grote las- en logistieke robotinstallaties
met robots op traversen en portalen,
maar leidt ook robotprogrammeurs op
en verleent de hierbij behorende service.
Ook worden er lasmallen en offline
programma’s ontwikkeld. Al deze
knowhow en ervaring heeft nu geleid
tot de ontwikkeling van de nieuwe
BalkenLasMachine, welke ongetwijfeld
een revolutie teweeg zal brengen in de
staalbouwsector.
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YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

Founded in 1993, Lowland International NV is an international shipping company.
We provide services for parties in the shipping and offshore industry involved in
third-party technical ship management and ship operation. Lowland International NV
operates on behalf of the ship and offshore owners and maintains a large pool of
dedicated professionals from 20 different countries. We serve a specific market for exacting
clients. From our offices across 20 countries, we work to fulfill owners’ high expectations
globally. Our newest office, Lowland Marine & Offshore in St. Maarten, opened its doors
recently.
With over 2000 employees worldwide and many international clients, Lowland is a well-known
shipping company with numerous vessels under ownership and management. We have at our
disposal an extensive work force with which we crew ships and operate offshore rigs.
We specialise in the maritime sector, comprising ocean shipping, towage, dredging and
associated activities such as ports and fishing. However, we also have access to an extensive
pool of professionals with maritime, technical or medical training for other sectors such as
inland shipping, offshore, nautical and technical shore-based work.
Our St. Maarten office also offers Agent, Administrative and Technical support services (on any
name brand engines). Whether it be passenger handling, provisioning, vessel clearing, package/
shipment handling, etc., we are here to serve your needs.
For further information please visit our website or contact our office.
Lowland International NV
Lireweg 14
2153 PH Nieuw-Vennep
The Netherlands
P.O. Box 3036
2130 KA Hoofddorp
The Netherlands
T +31 (0)88 557 01 01
F +31 (0)88 557 01 50
E info@lowland.com

Office Antwerp
St.-Katelijnevest 61 bus 4
B-2000 Antwerp Belgium
T +32 (0)3 22 73 185
F +32 (0)3 22 73 182
E info@lowland.be
Office Larnaca
5A, 28th Octovriou
7560 Pervolia
Larnaca
T +35 724 427 342
F +35 724 427 343
E cyprus@lowland.com

www.lowland.com

Office St. Maarten
Welfare Drive 16, unit #10
Cole Bay
St. Maarten
M +599 587-992
E info@lowland.com
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Grote conversieorder
VOOR SCHELDEPOORT
Voor de tweede keer dit jaar heeft de
Scheldepoort Scheepsreparatiewerf
van Damen in Vlissingen Oost een
grote conversieorder in de wacht
gesleept. Deze keer betreft het de
ombouw van het in 1983 gebouwde
Amerikaanse zelfheffende booreiland
GSF Labrador tot accommodatieplatform. Eind juni is het booreiland bij
de werf afgeleverd. Volgens planning
zal het project vier maanden in beslag
nemen. Eerst zijnde 85 meter hoge
boortoren en cantilever verwijderd.
Alsmede alle voor het boren
benodigde hulpsystemen. Op de
vrijgekomen plek wordt momenteel
een woonmodule voor 400 personen
geïnstalleerd. Deze is op de
Scheldepoort werf gebouwd.

Dubbelwerkend skidsysteem
Met de recente levering van een dubbelwerkend skidsysteem richt de industriële tak
van Holmatro zich op het ontwikkelen en produceren van complete, klantspecifieke
oplossingen op het gebied van zwaar transport. Naast de gebruikelijke verticaal
gerichte toepassingen als heffen en tillen, legt Holmatro zich hiermee toe op het
horizontaal verplaatsen van zware lasten. Het ontzorgen van de klant staat bij dit
alles centraal.
Het Antwerpse bedrijf Heavy Lifting & Handling (hierna: Heavy) ziet de vraag naar
het verhuizen van industriële objecten en installaties van uitzonderlijke formaten en
gewichten gestaag toenemen. Gezien de beperkte ruimte waar deze objecten zoals
generatoren, transformatoren en medische apparatuur over het algemeen worden
geplaatst, behoort het gebruik van een kraan niet standaard tot de mogelijkheden.
Heavy was reeds bekend met skidtechnieken en met de hydraulische gereedschappen
van Holmatro. Via de Belgische toeleverancier, de firma Vanas, werd Holmatro
benaderd om een compleet skidsysteem te ontwerpen en te produceren.
In de push/pull-unit van de skidset voor Heavy werd een dubbelwerkende
hydraulische cilinder ingebouwd. Deze cilinder heeft een capaciteit van 26 ton en is
in staat een last van maximaal 200 ton te verplaatsen. De last glijdt door middel van
ultra gladde PTFE pads op een slee over vooraf uitgelegde tracks.
De push/pull-unit
van de skidset is
bovendien
omkeerbaar zonder
dat deze daarvoor
uit de trek moet
worden gelicht.
Holmatro’s
configureerbare
skidsysteem is
daarmee geschikt
voor zeer
uiteenlopende,
klantspecifieke
toepassingen.

Ook wordt de reeds bestaande
accommodatie van het booreiland
volledig gerenoveerd. Verder worden
ok de reddingsmiddelen uitgebreid en
komen aan de romp extra sponsons te
hangen om het platform meer
stabiliteit te geven. De conversie zal
worden afgerond met een volledig
survey en straal- en
schilderprogramma. Na afronding van
het project, eind oktober, gaat de
Labrador richting de Deense sector op
de Noordzee om daar voor Atlantic
Marine Services als hoteleiland te
worden ingezet.
HIE Dubbelwerkend skidsysteem.

Two big developments announced in GoM
Both Shell and Exxon Mobil reported big steps in the Gulf of
Mexico post-Macondo. Shell has decided to go ahead with
development at Cardamom field, and Exxon Mobil has reported
major drilling success in finding oil in Keathley Canyon.
Shell will make a multi-billion dollar investment to develop
the Cardamom oil and gas field in deepwater Gulf. At its peak,
Shell says the development will produce 50,000 boe/d with
140 MMboe over its life.The Cardamom is in Garden Banks
block 427, approximately 362 km (225 mi) southwest of New
Orleans in more than 800 m (2,720 ft) of water. The completed
subsea system will include five well expandable manifolds, a
dual 20-cm (8-in.) flowline, and eight well umbilicals.
The Cardamom discovery well was drilled from the Auger
platform and features a measured depth of 9,642 m (31,634
ft), a reach of more than 4,570 m (15,000 ft), and a vertical
depth greater than 7,620 m (25,000 ft). Modifications to the
Auger platform will include additional subsea receiving
equipment, a new production train and weight mitigation,
which is expected to significantly increase the Cardamom
liquid handling, cooling, and production capacities.

The first Cardamom exploration well has been producing
directly from the Auger platform since December 2010.
ExxonMobil has announced two major oil and one gas
discovery in the deepwater Gulf of Mexico in its first
post-moratorium exploration work. Well KC919-3 in Keathley
Canyon block 919 encountered more than 475 ft (145 m)
of net oil pay and a minor amount of natural gas in
predominantly Pliocene sandstone reservoirs. Drilling continues
to deepen the well. Drilling in early 2010 encountered oil and
natural gas at Hadrian North in KC919 and extending into
KC918, with more than 550 ft (168 m) of net oil pay and a
minor amount of gas in high-quality Pliocene and Upper
Miocene sandstone reservoirs.
ExxonMobil found 200 ft (61 m) of natural gas Pliocene plan
at its Hadrian South prospect in Keathley Canyon block 964 in
2009. “We estimate a recoverable resource of more than 700
MMboe combined in our Keathley Canyon blocks,” said
Steve Greenlee, president of ExxonMobil Exploration Co.
"This is one of the largest discoveries in the Gulf of Mexico
in the last decade. More than 85% of the resource is oil with
additional upside potential."
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T E N S I O N L E G P L AT F O RMS
Opdracht voor afstudeerder Mendes Hogestyn

Onderzoek
designproblemen
TLP’s in ultra-diep water
“Tijdens de installatie van de tendons voor Tension Leg Platforms (TLP’s) bieden
de heavy lift vessels van het Leidse offshore bedrijf Heerema Marine Contractors
(HMC) unieke voordelen, denk aan kraanhoogte en capaciteit. Van de 24
geïnstalleerde TLPs die wereldwijd geïnstalleerd zijn, is HMC hoofdaannemer
dan wel betrokken geweest. Het tendon system bestaat uit 16 of meer stalen
pijpen die het TLP aan de zeebodem met voorspanning verankeren. Dit is een
beproefd systeem dat voornamelijk van 500 tot 1500 meter waterdiepte een
lichter platform als voordeel heeft. Voor TLP’s in dieper water zal er gezocht
moeten worden naar andere oplossingen.” Aan het woord is Mendes Hogestyn,
die op 16 juni afstudeerde aan de faculteit Offshore Engineering aan de TU Delft.
Hij slaagde met een afstudeerscriptie op het onderwerp ‘welke mogelijkheden er
liggen in ultra-diep water voor het ‘tendon system’ van Tension Leg Platforms’.

Hogestyn: “Heerema heeft een enorme
ervaring in deze tak van industrie en wil
haar positie behouden als de favoriete
aannemer als het gaat om de installatie
van deze platforms. Om te kunnen
anticiperen op diep-water
ontwikkelingen in de industrie, wil
het inzicht vergaren in de ontwerpproblemen die optreden in ultra-diep
water (> 2000m).” Hogestyn omschrijft
het tendon-systeem: “Een tendon
bestaat uit stalen pijpsegmenten die
deels gelast en deels mechanisch
gekoppeld zijn en zo een lange
‘tendon-string’ vormen. Deze stalen
pijpen zijn waterdicht waardoor ze
onderwater zo goed als neutraal drijvend
zijn. Dit heeft twee voordelen, ten eerste
maakt het de installatie makkelijker en
ten tweede wordt geen extra gewicht
aan het platform gehangen. Elke extra
ton dat het tendon-systeem weegt,
moet immers opgeheven worden door
een groter, duurder platform dat meer
drijfvermogen heeft.”
Diep water
Hogestyn vertelt verder wat hij precies
heeft onderzocht. “Ik heb de ontwerpproblemen in kaart gebracht die ontstaan
als je een TLP in ultra-diep water zou
30
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willen zetten. Belangrijkste effect van
diep water is dat het tendon systeem
langer wordt en daarmee slapper.
Dit heeft een groot effect op het
hydrodynamisch gedrag en zorgt ervoor
dat de eigen frequenties van het systeem
naar de natuurlijk golffrequenties van het
zeeklimaat bewegen. Meer resonantie
resulteert in meer vermoeien en hogere
eisen aan het ontwerp. Daarnaast heeft
een langer tendon systeem effect op de
zogenoemde ‘offset-setdown-relation’.
Grotere horizontale verplaatsingen
zorgen ook voor grotere verticale
verplaatsingen. Het platform wordt
verder onder water getrokken wat
gecompenseerd moet worden in het
design. Stel dat het in een orkaan
geraakt, en het platform dus een grote
setdown ervaart, dan moeten de
grootste golven nog steeds onder het
platform door kunnen rollen. Volgens de
literatuur neemt de maximale ‘setdown’
lineair toe met de waterdiepte. Dit drijft
de hoogte op van de kolommen van het
platform, en hiermee de kosten van het
platform.”
Dieper water zorgt ook voor meer
hydrostatische druk en vereist een
kleinere diameter / wanddikte

verhouding wat ten koste gaat van het
neutrale drijfvermogen. Dit vereist meer
drijfvermogen van het platform wat ten
koste gaat van de economische
voordelen van een TLP.
Programma
De afstudeerder heeft in eerste instantie
deze problemen op een rijtje gezet, en
daarna onderzocht. Hoe heeft hij dat
gedaan? “Ik heb eerst een literatuur
onderzoek gedaan en vervolgens ben ik
een analytisch model gaan maken van
het gedrag van een geïnstalleerde TLP.
Daarna ben ik het model gaan verifiëren
met een numeriek model in software.
Na dit geverifieerd te hebben, kon ik de
diepte gaan variëren opdat ik kon gaan
kijken hoe het gedrag van de TLP in diep
water zou zijn. Uiteindelijk heb ik een
programma van functionele eisen
opgezet waaraan het tendon systeem
moet voldoen voor ultradiep water.”
Conclusies
Welke uitdagingen treden op voor
TLP’s in ultra-diep water? Hij spreekt
over het minimaliseren van het
ondergedompelde gewicht van het
tendon systeem, waardoor een TLP
groter en duurder zou worden.

Deze foto is genomen tijdens de
installatiewerkzaamheden van drilling
platform Kizomba A offshore Angola.
Het platform staat in 1250 meter diep water.

“Alles wat zwaarder wordt, drijft de
platform-dimensies en de kosten op
en maakt het minder interessant ten
opzichte van andere diepwater platforms.
Een andere conclusie is dat in diep water,
tot 2000 meter, staal de interessantste
oplossing blijft, en dat als er naar
ultra-diep water gekeken wordt, dieper
dan 2000 meter, er naar alternatieve
oplossingen gekeken moet worden.
Bijvoorbeeld materialen met een hogere
stijfheid/gewicht-ratio en goede

dynamische eigenschappen .”
De hoofdconclusie is, aangezien staal
de standaard blijft tot tweeduizend meter
en alles zwaarder wordt met staal als je
naar dieper water gaat, dat heavy lift
crane vessels nodig blijven. Dat zijn de
grootste offshore kraanschepen ter
wereld en Heerema heeft de grootste
capaciteit wat dit betreft.”
Hij komt verder tot de conclusie dat er
nog veel onderzoek moet plaatsvinden

om tendon systemen te ontwikkelen
die TLP’s naar ultra diep water kunnen
brengen. Een notitie daarbij is dat de
offshore industrie, een conservatieve
industrie is. “Hiermee bedoel ik dat het
niet heel snel en makkelijk andere
materialen zomaar zal toepassen, vooral
omdat er een gebrek aan ervaring is met
deze materialen. De industrie gebruikt
altijd al staal en weet precies hoe het
zich gedraagt en zal dus niet zo snel
overstappen naar een ander materiaal.”
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Voith Radial Propeller (VRP)
for the Offshore Industry
The Voith Radial Propeller (VRP) is a 360°
thruster specially designed for the requirements of large offshore vessels as
semisubmersibles or monohull drill-ships.
Special features include underwatermounting, pressurized lubrication system
and bearings for DP requirements. Retraction systems are optionally available.

AZ_VRP_e_182x131_2011-09_CD2011.indd 1

Hydrodynamically the 8°-axis tilt by special gear technology ensures more useful
thrust by losses avoided due to interaction effects. Patented high lift nozzles and
individually optimized propellers ensure
best propulsion efficiency.
www.voithturbo.com/vrp
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V A K B E U RS
Voorbereidingen On & Offshore Gorinchem 2012 van start

On & Offshore 2012
De vierde editie van de vakbeurs On & Offshore staat gepland van dinsdag 27 t/m donderdag 29 maart 2012 in
Evenementenhal Gorinchem. On & Offshore is een gespecialiseerde vakbeurs gericht op de olie-, gas-, duurzame-,
petrochemische- en baggerindustrie. Met deze vakbeurs wordt een netwerkplatform geboden aan ondernemers en
bedrijven om o.a. huidige en potentiële relaties uit deze branche te ontmoeten, producten en/ of diensten onder de
aandacht te brengen, informatie uit te wisselen en ideeën op te doen. Bent u toeleverancier, producent, constructeur,
importeur of groothandelaar met betrekking tot het opsporen, produceren, transporteren en ondersteunen van olie, gas
en/of de (petro) chemische industrie? Dan is dit uw kans om uw potentiële en/of bestaande relaties te ontmoeten.

Afgelopen voorjaar hebben ruim 200
deelnemers en 5.556 bezoekers een
geslaagde derde editie mogen ervaren.
Inmiddels hebben alle oud-exposanten
de deelname informatie voor 2012
ontvangen en hebben vele bedrijven
aangegeven wederom met een stand
aanwezig te zullen zijn.
Ondersteunend partner IRO
In 2012 is de branchevereniging IRO
wederom ondersteunend partner van
On & Offshore Gorinchem. IRO zet zich
als branchevereniging in voor ruim 400
bedrijven die als Nederlandse
toeleveranciers werkzaam zijn binnen de
olie- en gasindustrie. IRO zal tevens met
een stand op de beurs aanwezig zijn.

verzorgde catering op de beursvloer
voor zowel exposanten als bezoekers
waarbij hapjes en drankjes gratis op
de stand worden geserveerd, de
uitnodigingsservice en uiteraard is er
voldoende parkeergelegenheid waar
geen kosten aan verbonden zijn.

Vakbeurs On & Offshore 2012
Dinsdag 27 maart 2012 12:00 - 20:00 uur
Woensdag 28 maart 2012 12:00 - 20:00 uur
Donderdag 29 maart 2012 12:00 - 20:00 uur

Spreekt deelname aan On- & Offshore
Gorinchem u aan? Dan kunt u hiervoor
contact opnemen met de
beursorganisatie via telefoonnummer
0183 680 680.

Bezoekadres: Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2 4207 HZ GORINCHEM
Tel. 0183 680 680
Meer informatie: www.evenementenhal.nl

Compleet verzorgd
Evenementenhal Gorinchem maakt
gebruik van de full-service-formule.
Een compleet verzorgd all-in concept
waarbij zoveel mogelijk werk uit handen
van de exposanten wordt genomen. Tot
de onderdelen van de full-service-formule
behoren o.a. een compleet opgebouwde
en afgewerkte standunit, geheel

We welcome you at Offshore Energy 2011
11 & 12 October

Rope Access

Diving

ROV

|

booth 135

|

hall 8

www.bluestreamoffshore.com
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LANDRIGS
Wagenborg Nedlift

Europe’s expert
in landrig moves
Al ruim 30 jaar richt de Business Unit Transport van Wagenborg
Nedlift zich op het verplaatsen van landrigs door heel Europa.
Specialistisch werk dat voor een hele reeks drilling contractors
wordt uitgevoerd. In april van dit jaar is in dit kader een wel
heel bijzondere prestatie geleverd. In vijf weken tijd zijn toen
voor KCA Deutag vier grote landrigs over afstanden variërend
van 1.700 tot 2.500 kilometer verplaatst.

Eén van de vele landrigs die door Wagenborg
Nedlift zijn verplaatst (foto: Wagenborg Nedlift).

“Na een intensieve voorbereiding van
vier tot zes weken zijn we in april met
de uitvoering van de rigmoves gestart,”
zegt Erik Maassen van den Brink,
Manager van de Business Unit Transport
van Wagenborg Nedlift uit Schoonebeek.
“Als eerste hebben we de T-61 landrig
van KCA Deutag vanuit hun opslagfaciliteit in het Duitse Niederlangen naar
Aljubarrota in Portugal overgebracht.
Voor het transport van deze grote landrig
waren 92 full truckloads nodig, waarvan
zeventien met exceptionele afmetingen.
Exceptioneel is een truckload breder dan
drie meter. We hebben deze landrig in
acht dagen tijd in Niederlangen
opgeladen, getransporteerd en in
Aljubarrota opgebouwd en in bedrijf
gesteld. Dat is best een unieke prestatie,
want het gaat wel om een transportafstand van bijna 2.500 kilometer.
34
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Op de terugweg hebben we in het
Spaanse Logrono een landrig T-208
gedemonteerd, opgeladen en naar
Niederlangen teruggebracht. Hierbij
ging het om 98 full truckloads, waarvan
veertien exceptioneel. Direct na het lossen
van de T-208 in Niederlangen hebben we
daar een T-65 opgeladen en deze
vervolgens over een afstand van 1.700
kilometer naar Bordeaux in Frankrijk
vervoerd. Omdat dit type landrig iets
kleiner is, waren er deze keer ‘slechts’
56 full truckloads nodig. Aansluitend
hebben we in Madrid nog een T-46
opgehaald en naar Niederlangen
teruggebracht. Deze landrig was twee jaar
eerder ook door ons van Schoonebeek
naar Spanje vervoerd. Al met al hebben
we dus in precies vijf weken tijd tot
tevredenheid van onze opdrachtgever in
totaal vier rigmoves uitgevoerd.”

Noodzakelijke kwaad
Veel van de transporten die Wagenborg
Nedlift uitvoert, omvatten het verplaatsen
van landrigs van de ene naar de andere
boorlocatie in Europa. Erik Maassen van
den Brink vervolgt: “Voor drilling
contractors is zo’n rigmove een
noodzakelijk kwaad. Dit moet daarom zo
snel mogelijk gebeuren. Samen met KCA
Deutag en ons zusterbedrijf Foxdrill,
eveneens onderdeel van de Wagenborg
Groep, hebben we een systeem
ontwikkeld en in praktijk gebracht
waarmee landrigs in zo’n kort mogelijk
tijdsbestek gedemonteerd,
getransporteerd en op de nieuwe locatie
weer gemonteerd en in bedrijf gesteld
kunnen worden. Hiervoor hanteren we
een speciaal draaiboek dat waar nodig
kan worden aangepast als door ons
nieuwe ervaringen zijn opgedaan.

LANDRIGS

Al ruim 30 jaar richt de Business Unit Transport van Wagenborg Nedlift zich
op het verplaatsen van landrigs door heel Europa (foto: Wagenborg Nedlift).

Voor het verplaatsen van een landrig zijn vele full truckloads nodig (foto: Wagenborg Nedlift).

Dit is een ongoing proces. Door de
samenwerking met Foxdrill kunnen we
een drilling contractor als one-stop-shop
het hele pakket aanbieden. Deze hoeft
hierdoor maar met één partij zaken
te doen. Wij hebben namelijk alle
cruciale equipment aan kranen en
transportmiddelen in huis om zo’n
rigmove snel, efficiënt en tegen een
marktconforme prijs te kunnen uitvoeren.
En naast onze jarenlange ervaring,
kunnen we door heel Europa ook op een
uitgebreid netwerk terugvallen.”
Voorbereiding
Zoals al eerder gemeld, vergt het
verplaatsen van een landrig altijd de
nodige voorbereidingen. Projectleider
Guus Reinders legt uit: “Wij bezoeken
de nieuwe boorlocatie en maken aan de
hand hiervan een plan waar we het beste

onze kranen voor het monteren van de
landrig kunnen neerzetten. Verder wordt
samen met Foxdrill een schema opgesteld
voor de demontage en montage. Hierna
verkennen we de transportroute, vragen
transportvergunningen (ontheffingen)
aan, regelen de transportbegeleiding
en plannen, ook in overleg met Foxdrill,
nauwgezet in welke volgorde alles moet
worden vervoerd. Alles is erop gericht
dat het werk ongestoord kan doorgaan,
zodat geen kostbare tijd verloren gaat.”
Tijdens de rigmove is Guus Reinders altijd
ter plekke aanwezig om het logistieke
proces direct te kunnen aansturen. Dit
heeft hem al de titel truckpusher
opgeleverd. “Bij de demontage en
montage in Nederland en Duitsland
zetten we meestal onze eigen kranen in.
Verder van huis maken we voornamelijk
gebruik van het materieel van lokale

crane operators. Ook de transportbegeleiding wordt in de betrokken
landen uitbesteed.” Een probleem bij
exceptioneel transport is dat in Europese
landen geen uniforme wet- en regelgeving
voorhanden is en dat het verkrijgen van
vergunningen vaak veel tijd in beslag
neemt. Vooral in Frankrijk vormt dit een
groot probleem. “Dit is ook de reden dat
we drie van de vier eergenoemde
rigmoves deels over water hebben
uitgevoerd”, vervolgt Guus Reinders.
“Voor de rigmoves van en naar Portugal
en Spanje hebben we van roll-on/roll-off
vaartuigen van Transfennica gebruik
gemaakt. De trucks met hun exceptionele
lading werden hierbij over zee van
Zeebrugge in België naar Bilbao in NoordSpanje en vice versa gebracht. Hiermee
werden problemen en lange wachttijden
in Frankrijk voorkomen.”
Ontwerp optimalisatie
De zwaarste onderdelen bij een rigmove
zijn de mudpompen en drawworks, die
per stuk bijna 60 ton wegen. Verder zijn er
ook nog stukken, zoals de generatoren, die
38 ton of meer wegen. “Het is niet zo zeer
het gewicht dat ons parten speelt, maar
wel de breedte van de stukken. Als bij
het ontwerp al rekening wordt gehouden
met maximale breedtes van drie meter
dan behoeven er veel minder
transportvergunningen (ontheffingen) te
worden aangevraagd. Voorheen werd bij
het ontwerp en de bouw van landrigs
alleen gekeken naar het boorproces en niet
zo zeer naar het transport. Maar samen
met KCA Deutag hebben we het ontwerp
van de T-208 dusdanig geoptimaliseerd
dat dit type landrig niet alleen snel te
demonteren en monteren is, maar ook
efficiënt kan worden getransporteerd.
De rig is bijna geheel gecontaineriseerd.
Zo hebben we in vier jaar tijd de rigmove
van de T-208 kunnen terugbrengen van
ruim acht naar slechts vijf dagen.”
KCA Deutag zelf noemt de T-208
tegenwoordig een modular and fast
moving rig. Naast het transport van
landrigs voert Wagenborg Nedlift ook een
hele reeks andersoortige transporten uit
voor de olie- en gassector, waaronder het
transport van modules naar productielocaties en het land- en zeetransport van
Delfzijl naar Schiedam van het NAM
L09-FF platform, alsmede het uitvoeren van
loadout operaties met SPMT’s. Verder was
het transportbedrijf nauw betrokken bij het
Groningen Long Term Project van de NAM,
waarvoor alle logistieke diensten werden
verleend. Bijzonder waren tot slot de
26.000 transporten die zijn uitgevoerd
met leidingdelen voor de 400 kilometer
lange OPAL gastransportleiding die onlangs
in Duitsland tussen Greifswald en Dresden
is aangelegd.
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CHARTER
Jack-Up Barge uit Sliedrecht

Charterovereenkomst
met BARD Groep
Jack-Up Barge uit Sliedrecht heeft een meerjarige charterovereenkomst afgesloten met de
Duitse BARD Groep voor de huur van de JB-115 en JB-117 hefplatforms. De waarde van het contract bedraagt
meer dan EUR 100 miljoen. Beide platforms zullen worden ingezet bij installatiewerkzaamheden aan het BARD
Offshore 1 offshore windmolenpark – het op dit moment grootste offshore windmolenpark in Duitsland.
De JB-115 en JB-117 zullen assisteren bij de afbouw van het 400 MW windmolenpark, dat is gelegen op ongeveer 90
kilometer ten noordwesten van het Duitse Oost-Friese eiland Borkum.

De JB-117 wordt op dit moment afgebouwd op de werf in Graha.
De tewaterlating vond plaats op 9 augustus van dit jaar.

De overeenkomst werd reeds op
9 augustus officieel bekendgemaakt
op de Dry Docks World Graha werf
op Batam in Indonesië.
"Wij zijn erg blij met deze charterovereenkomst met de BARD Groep.
Dit is niet alleen een bevestiging van
onze langlopende relatie maar ook
van onze leidende positie in de offshore
windenergiemarkt, waarin ook de
BARD Groep zich heeft voorgenomen
een leidende rol te spelen," aldus
algemeen directeur Ronald Schukking
naar aanleiding van het tekenen van
de charterovereenkomst.
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Troef
De JB-117 wordt op dit moment
afgebouwd op de werf in Graha.
Volgens het huidige schema wordt de
JB-117 in oktober op transport gezet
naar Nederland, om vervolgens gereed
te worden gemaakt voor haar opdracht
bij Borkum. De JB-117 is op dit moment
het grootste platform dat in opdracht
van Jack-Up Barge is gebouwd.
Het ontwerp is gebaseerd op een
GustoMSC type SEA-3250 platform en
meet 75,9 m bij 40,0 m. De JB-117 is
ontworpen voor een waterdiepte van
50 m, een maximale golfhoogte van 4 m,
een stroming van 1,0 m/s en een

windsnelheid van 25,7 m/s. Een van
de belangrijkste troeven van het platform
is zonder twijfel de 1000 tons Favelle
Favco kraan met een maximale
kraanarmlengte van 97 m. BARD staat
bovendien een dek-oppervlakte van
2.500 m2 ter beschikking aan boord
van de JB-117.
Contact
De eerste contacten tussen de BARD
Groep en Jack-Up Barge dateren al uit de
zomer van 2010, toen zij gezamenlijk
werkten aan de installatie van het BARD
1 transformatorstation voor het BARD
Offshore 1 windmolenpark.

CHARTER

De JB-117 is tot op heden het grootste
nieuwbouwplatform van Jack-Up Barge.

" Aan het eind van vorig jaar waren we
aan het kijken naar de mogelijkheden
voor een platform om ons te assisteren
bij de installatiewerkzaamheden voor
BARD Offshore 1," vertelt Jan Patrick
Daniel, Hoofd Controlling &
Boekhouding BARD Logistik. "We
hebben toen de JB-115 gecharterd voor
de installatie van de turbinerotors." Op
zoek naar vervanging voor een van de
installatievaartuigen, waarvan het einde
van de charterperiode in zicht was, heeft
BARD opnieuw contact gezocht met
Jack-Up Barge.
"We hebben al met de JB-115 gewerkt
dus we weten welke prestatie ze kunnen

neerzetten en daar zijn we erg tevreden
over. Natuurlijk hebben we alles
doorgerekend en zijn we tot de
conclusie gekomen dat zowel
economisch als wat betreft prestaties,
dit de beste vervanging is."
EEPR
Het projectgebied voor het BARD
Offshore 1 windmolenpark in de
Noordzee beslaat ongeveer 60 km2.
De waterdiepte bedraagt ongeveer 40 m.
De installatiewerkzaamheden zijn gestart
in 2010 en BARD zal 80 windmolens van
het type BARD 5.0 installeren. Inmiddels
zijn al zestien windmolens operationeel,

die ongeveer 80 MW aan het net leveren.
Als het volledige windmolenpark
operationeel is, kunnen 400.000
huishoudens in hun energiebehoefte
worden voorzien. Het project wordt
ondersteund door de Europese
Commissie binnen het Europees
Energieprogramma voor Herstel (EEPR)
met een subsidie van EUR 53,1 miljoen
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Number one
specialist in high
strength steel

Abuco is een gespecialiseerd
Constructie- en Reparatiebedrijf
met grote ervaring en know-how
op gebied van (kraan)reparaties,
buis- en staalconstructies, met als
specialisme hoge rekgrens staal
(Ste690, S960, enz.).
Abuco heeft een werkplaats van
ca. 2000 m2 en vaste hoogopgeleide medewerkers voor
on- en offshore werkzaamheden.

Abuco BV
Havenkade 26
1775 BA Middenmeer
T. +31(0)227501328
F. +31(0)227501901
info@abuco.nl
www.abuco.nl
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Keppel to build repeat jack-up rig
Keppel FELS has secured a repeat order from Transocean Offshore Deepwater
Holdings Ltd, a subsidiary of Transocean for US$195 million. Following its order
of two jack-up rigs from Keppel FELS on 17 February 2011, Transocean is exercising
its option to build another high specification jack-up rig based on the KFELS Super
B Class Bigfoot design for delivery in 3Q2013.
Mr Wong Kok Seng, Managing Director of Keppel FELS said: "We are pleased
that Transocean has chosen to exercise their option in building another jack-up rig
to our proprietary design. We have developed a winning collaboration with
Transocean over the years through numerous projects. In working with forward
thinking customers, we are able to customise innovative products well suited to
meet the needs of the market."
Tailored to suit Transocean's requirements, the KFELS Super B Class Bigfoot is
designed with larger spud cans, expanding its operational coverage to more places,
especially areas where soft soil is predominant. Having larger spud cans enables the
unit to operate efficiently while minimising potential leg penetration problems in
soft soil conditions.
With a 1.5 million pound drilling system and a maximum combined cantilever load
of 3,200 kips, the Super B Class Bigfoot features immense horsepower during drilling
operations. In addition, the rig will be installed with offline stand building features in
its drilling system package which allows drilling and the preparation of drill pipes to
take place at the same time. The rig is capable of drilling at a 75 feet outreach,
allowing for coverage of a larger well pattern.

Engels gas naar Nederland
Nog dit jaar zal worden gestart met het aanlanden in Nederland van gas uit het
Engelse Wingate veld. Hiervoor wordt binnenkort een door NAMI in Ridderkerk
gebouwd gasproductieplatform in voornoemd veld geplaatst. Operator van het
platform is Wintershall Noordzee.Het Wingate veld bevindt zich in blok 44/24b
op circa tien kilometer afstand van de grens met de Nederlandse sector van de
Noordzee. Omdat het veld op grote afstand ligt van de Engelse
pijpleidinginfrastructuur, zal het geproduceerde gas uit kostenoverwegingen
naar het veel dichterbij gelegen Nederlandse leidingsysteem worden verpompt.
Vanuit het Wingate veld is hiervoor al een 20 kilometer lange gasleiding gelegd
naar het bestaande D15-FA-1 gasproductieplatform van GDF SUEZ E&P Nederland
in de Nederlandse sector. Nadat het Wingate gas op dit platform is behandeld,
wordt het via het leidingsysteem van Noordgastransport verder getransporteerd
en bij het Groningse Uithuizen aangeland.
Het kraanvaartuig Stanislav Yudin van Seaway Heavy Lifting zal worden ingezet bij
de installatie van het Wingate platform, dat is opgebouwd uit een 895 ton wegende
bovenbouw (topsides) en een 820 ton wegende vierpoots draagconstructie (jacket).
Dit platform gaat onbemand werken en wordt vanuit het centrale controlecentrum
van Wintershall bij Den Helder Airport gemonitord en bestuurd.

Slangen voor
hydraulische
installaties
Eaton Aeroquip introduceert een
nieuw programma slangen voor
hydraulische installaties, die zeer goed
bestand zijn tegen hoge drukken en
in een breed temperatuurspectrum
inzetbaar zijn. De innovatieve
rubbertechnologie en het speciale
ontwerp van de hydraulische slangen,
die onder de naam 'Triple Crown' op
de markt worden gebracht, resulteren
in een aanzienlijk langere levensduur.
De betrouwbaarheid van de installaties
neemt daardoor toe en de onderhoudskosten nemen af. Eaton Aeroquip
wordt in ons land vertegenwoordigd
door PowerFlex Fluid Handling
Products te Weesp. De Triple Crown
hydraulische slangen zijn ontwikkeld
als antwoord op de EN-specificaties
waaraan dergelijke producten moeten
voldoen. Het programma van Eaton
Aeroquip onderscheidt zich door de
mogelijkheid drukken toe te passen
die 24% hoger mogen zijn dan bij de
tot nu toe verkrijgbare slangtypen.
Daarnaast zijn de verschillende
uitvoeringen inzetbaar binnen een
temperatuurbreik van -40°C tot
+127°C. De Dura-Tuff buitenmantel
is verder verbeterd om de slang een
betere bescherming tegen allerlei
vormen van slijtage te verlenen.
De Triple Crown is thans wezenlijk
slijtvaster dan traditionele
rubberbuitenmantels. Met de Triple
Crown-serie biedt Eaton Aeroquip
gebruikers van hydraulische installaties
op olie- en waterbasis de mogelijkheid
deze onder zwaardere omstandigheden
in te zetten. Daarmee wordt ingespeeld
op de vraag naar systemen die over
een langere termijn betere prestaties
verrichten.

Sea water pumps
Sondex, based in De Rijp, introduces a
new high quality series of sea water
pumps. The pump is based on a unique
hydraulic design, combining maximum
efficiency with the highest standards.
The pump is designed according to ISO
2858. Sondex produces pumps up to
150m3, but her range will soon be
extended. Due to the flexible design
Sondex guarantees easy maintenance,
long life time with a system pressure up
to 16 bars and an extremely good price.
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The best transfer
Football and Recruitment have a
lot in common. We both operate
in the ‘Transfer’-business. M Restart
is specialized in the engineering
employment markets of onshore
and offshore, oil & gas and the
maritime branch. Our job is
to make sure our players join the
team that relates to their talents.
Can your company use a good
teamplayer? Then we’ll give the
centre pass, so you can score.

P.O. Box 23047 • 3001 KA Rotterdam • The Netherlands
Phone: +31 (0)10 - 71 41 800 • Fax: +31 (0)10 - 71 41 801
info@mrestart.nl • www.mrestart.nl
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Nieuwe general manager scheepsbouw nederland
Mieke Bakker-Mantjes (55) is per 1 augustus als opvolger van Martin Bloem aangesteld.
Bakker-Mantjes is sinds 2003 bedrijfskundig consultant en heeft veel kennis van de
maritieme en logistieke sector. Daarnaast geeft ze vanaf 2008 gastcolleges aan de
Hogeschool voor de Zeevaart in Rotterdam. In het verleden was zij onder andere
directeur Stichting Droogdok Jan Blanken, oprichter en president WISTA The
Netherlands en lid Raad van Bestuur/ General Manager Kongsberg Maritime Holland.

Offshore is precisiewerk met
nieuwe technologie Tideway
Op 17 augustus heeft offshorespecialist Tideway haar werkzaamheden voor het
Deep Panuke Gas Development Project bij Canada afgerond. Met het project, dat
twee maanden in beslag nam, is een omzet gemoeid van 10 miljoen Euro. Tideway
werkte hier voor het eerst met het nieuwe Inclined Fallpipe System (IFPS). Met deze
technologie is het mogelijk om zeer precies te kunnen opereren, ook onder de
moeilijkste omstandigheden.
Deep Panuke is een project van de Canadese gasproducent EnCana, 250 kilometer
ten zuidoosten van het Canadese Halifax, voor de kust van Nova Scotia. Dit gebied
wordt gekenmerkt door de zwaarste omstandigheden, zoals huizenhoge golven en
sterke stromingen op het zeebed. Onder druk van de toenemende energieschaarste
in de wereld is de offshore-industrie op zoek naar nieuwe en alternatieve bronnen,
steeds vaker op lastig bereikbare plaatsen. Deep Panuke is een voorbeeld. Nog dit
jaar wordt het eerste gas van Deep Panuke via een onderzeese pijpleiding naar
Goldboro op het vasteland getransporteerd.
Tideway was verantwoordelijk voor het storten van stenen op de zeebodem rond
het gasplatform en het beschermen van pijpleidingen in het gebied. Dankzij het
IFPS kon dit werk met de vijftig meter lange valpijp met voldoende precisie worden
geklaard met steenbestortingen tot 0,1 meter nauwkeurig. Daardoor heeft het
EnCana-platform voldoende stabiliteit en voldoet het aan de hoogst mogelijke
veiligheidseisen.

Multimillion contract
for Siemens
Bay Shipbuilding Company in Sturgeon
Bay, Wisconsin, USA, has awarded the
Siemens Division Industry Solutions a
multimillion Euro contract to equip
two platform supply vessels (PSV) with
a diesel electric propulsion system.
The ships are being constructed by
Tidewater Marine LLC, a Tidewater Inc.
subsidiary. They are slated for delivery
in the fourth quarter of 2012 and the
second quarter of 2013 respectively.
Tidewater provides marine support
services for the offshore energy
industry. With a large vessel fleet and
a broad global footprint it serves
customers operating in more remote,
deeper and increasingly hostile
environments. Siemens will outfit two
new PSV of Tidewater with a Bluedrive
multi-drive low-voltage propulsion
system. It improves reliability due to
failsafe features that will help the
vessel owner lower maintenance costs,
increase efficiency and operational
ease for the vessel and crew. The
Siemens scope of supply also
encompasses the main generators,
main propulsion and thruster motors,
switchboards and power management
system. The ship’s automation system
Siship IMAC will perform monitoring,
alarm and control functions for the
electrical equipment on board.
Furthermore Siemens will install a
unique, fully integrated electrical
fire-fighting system, and is
responsible for designing, engineering,
commissioning and the project
management of the diesel electric
and automation system.
Designed to carry a wide variety of
cargoes, the two new PSVs can
transport substantial amounts of fuel,
water, drilling fluids, and dry bulk in
below-deck tanks, while simultaneously
transporting casing, drill pipes and
containers on open-decks. Each PSV
will be 92.5 meters long and 19 meters
wide. They will be capable of speeds of
more than 14 knots.

Voeg toe aan uw favorieten:

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
Dankzij het Inclined Fallpipe System kon het werk met de vijftig meter
lange valpijp met voldoende precisie worden geklaard.
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C O RR O S I E
Peter van Houten van Schielab:

‘Problemen
met corrosie
in offshore
vallen mee’
Volgens Van Houten van het Schielab vallen de
problemen rond corrosie op boorplatforms wel mee.

“Problemen met corrosie in de offshore-industrie vallen mee.”
Tot die voorzichtige conclusie komt Peter van Houten, materiaalkundige
en schadeonderzoeker bij Schielab in Breda. Dit internationaal bekende
laboratorium doet aan schade-onderzoek, onder meer in de offshore-industrie.

Van Houten vertelt over de geschiedenis
van Schielab, een lab dat de naam dankt
aan het feit dat het eerste laboratorium
aan de rivier de Schie tussen Delft en
Rotterdam ligt. “Wij zijn op een gegeven
moment als klein metaalkundig lab
gestart als een samenwerkingsverband
tussen Stork en de RTD. Tegenwoordig
zijn we een volle dochter van Stork.
In de loop van de jaren zijn door
overnames meerdere labs aangesloten.
Het Schielab heeft verschillende
vestigingen in Nederland (Breda, Sittard,
Veendam en Rotterdam). Ook zijn er
vestigingen in het buitenland, zoals
Engeland (Sheffield), Schotland
(Aberdeen) en Duitsland (Herne).”
Schielab geeft bedrijven advies over
materiaalkeuze voor specifieke systemen.
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Vaak gebeurt die advisering aanvullend
op basis van onderzoek, waarbij de
oorzaak van al eerder opgetreden schade
onderzocht en vastgesteld wordt. Van
Houten vult aan: “We krijgen ook
regelmatig via het bedrijvenloket van het
Kennistransfercentrum Bouw en Industrie
(KCBI) vragen binnen. Via internet is er
een portal, waar vragen gesteld kunnen
worden over corrosie. Voorheen was dit
een taak van het Nederlands Corrosiecentrum, dat inmiddels is opgeheven.”

om breuken en scheuren in installaties,
maar ook om corrosieproblemen.
Dan hebben we het veelal over procesequipment van boorinstallaties.
Het materiaal betreft zowel
constructiestaal als roestvaststaal, en
soms nóg hoogwaardiger legeringen,
zeker het gaat om processen voor de
gaswinning die zeer corrosief kunnen
zijn. Het betreft dan met name
boorplatforms op de Noordzee, van
diverse oliemaatschappijen.”

Offshore
Van Houten zegt met enige regelmaat te
maken te hebben met werkzaamheden
vanuit de offshore industrie. “Ja, met
name de vestiging in Aberdeen,
Schotland, maar ook wel in Breda,
waar ik werkzaam ben. Het gaat veelal

Waar bestaan de werkzaamheden
precies uit? “Die bestaan uit het
beoordelen van de schade, bijvoorbeeld
het beoordelen van een breuk of het
beoordelen van een corrosieprobleem.
Dat is laboratorium werk.” Dit werk
omvat vaak verschillende onderdelen.

C O RR O S I E

Van Houten: “Daar komt een stukje
visueel onderzoek bij kijken, een stukje
breukvlakonderzoek, chemische analyse,
microscopisch onderzoek. Soms is ook
sprake van chemische analyse van lokaal
aanwezige producten met een probe van
een elektronenmicroscoop.” Uit het
geheel van het onderzoek probeert het
Schielab de oorzaak te achterhalen van
de schade die is ontstaan, met als doel
om advies te geven om een probleem
op te lossen. “Zo’n advies kan bestaan
uit de wijze van uitvoering van een
reparatie, het kiezen van een beter of
geschikter materiaal, maar als het
constructieve problemen betreft kunnen
we ook een voorstel doen tot wijziging in
het ontwerp of een wijziging in de wijze
van verbindingen van de verschillende
elementen. Bij dit laatste moet je vaak
denken aan laswerk.”
Opvallend is dat het Schielab ook
gespecialiseerd is in het testen van
lasverbindingen (lasmethode
kwalificaties, LMK). “Daarbij voeren
we ook zogenoemde breukmechanische
testen, CTOD-testen en J-testen, uit.
Hiermee kan de breuktaaiheid van
lasverbindingen van onder andere
pijpleidingen worden getest. Die
leidingen worden in een lus vanaf een
pijpenlegger op de zeebodem gelegd en
staan zodoende tijdens het leggen
behoorlijk bloot aan buigspanningen.
Met de testen die wij doen, kun je
onderzoeken of de lassen tegen
dergelijke spanningen bestand zijn.
We onderzoeken met deze testen wat de
maximale toegestane foutgrootte in een
lasverbinding zou mogen zijn om het
ontstaan van scheuren tijdens het leggen
te voorkomen. Op basis daarvan kan het
niet destructieve onderzoek aan de lassen
worden uitgevoerd.”
Oorzaak
Hoe groot zijn de problemen in de
offshore? “Dat valt denk ik best mee,”
zegt Van Houten. Daarmee relativeert hij
het een en ander, want het zijn altijd de
probleemgevallen die op tafel komen.
“We kunnen het één en ander niet goed
inschatten. Wat goed gaat, zien we niet.
En het kan ook zijn dat de werknemers
op een boorplatform zelf oplossingen
verzinnen voor bestaande problemen en
dan horen we ook niks.”
Hoe krijgt het Schielab de problemen
voorgeschoteld? “Meestal krijgen we een
onderdeel opgestuurd met het verhaal
erachter,” zegt Van Houten. “En wat we
dan altijd eerst doen, is contact opnemen
met de opdrachtgever voor het verhaal
achter de schade: wat is er gebeurd en
wat zijn de condities waaronder iets heeft
plaatsgevonden? Bijvoorbeeld, hoe lang
is iets in gebruik geweest, de condities

Een Noordzee-platform waar corrosiedeskundige Peter van Houten van het Schielab
onlangs is geweest. Hij deed daar corrosie-onderzoek.

van gebruik, de temperatuur en de druk
en verdere bijzonderheden zoals
bijvoorbeeld de spanningen en trillingen
in het betreffende systeem. In een enkel
geval gaan mensen van Schielab ook ter
plekke de situatie bekijken.”
Vraag is welke voorvallen Van Houten
zich nog kan herinneren in de offshoreindustrie. “De meeste voorvallen zijn toch
de corrosieproblemen,” licht hij toe.
Kan Schielab die problemen herstellen?
“We hebben gemerkt dat corrosieproblemen vaak verband houden met
de materiaalkeuze, een onderschatting
van de zwaarte van de condities op
een platform. En dan komt altijd het
kostenplaatje om de hoek kijken. Als het
gaat om niet kritische installaties kan er
zijn gekozen voor een minder gelegeerd
(goedkoper) materiaal. Het advies is dan
vaak om over te schakelen op een hoger
gelegeerd materiaal, maar dan is het
wel van belang ook het juiste type
roestvaststaal te kiezen uit de veelheid
van mogelijkheden. Want: duurder is niet

altijd beter, de juiste keuze is sterk
afhankelijk van de bedrijfscondities. Vaak
is het bij corrosieproblemen, zeker als het
om scheurvormige corrosie gaat, duurder
om te repareren dan om te vervangen.”
Van Houten denkt wel dat het personeel
op boorplatforms voldoende kennis in
huis heeft om de problemen te
onderkennen. “Ja, dat denk ik wel. Maar
dat wil niet zeggen dat ze weten wat
exact de oorzaak is van de problemen en
hoe ze die kunnen oplossen.” Hij weet
niet hoeveel procent van alle problemen
het Schielab binnenkrijgt. “Ik weet het
niet, maar denk wel dat we een van de
grotere spelers zijn op dit gebied.”
Volgens de schadeonderzoeker komen
er geen nieuwe ontwikkelingen aan wat
betreft het Schielab. “Nee, niet direct.
We proberen het schadeonderzoek uit te
breiden, maar het is moeilijk om mensen
met ervaring in dienst te kunnen nemen.
Die zijn schaars. Verder zijn we altijd
bereid om, als daar voldoende vraag naar
is, alternatieve mechanische testen of
corrosietesten te ontwikkelen.”
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ROV
Seatools builds a unique underwater robot

Integrated rock-dump
ROV for Boskalis

November 2010 Seatools of Numansdorp landed the largest order since its
establishment in August 1999: Royal Boskalis Westminster N.V. – the
international provider of dredging services, maritime infrastructure and
maritime services – commissioned the specialist submersible company to build
a unique underwater robot that will combine the functions of a survey ROV
(remotely operated vehicle) with those of a rock-dump ROV. The ROV will soon
be stationed on board the new, 159-metre long fallpipe vessel that is currently
being built for Boskalis at the Keppel Singmarine Pte Ltd. shipyard in
Singapore. Seatools handled the construction and the entire engineering of
this spectacular new project, and develop the advanced software that will
enable the ROV to be easily controlled from on board the mother vessel.

Rock-dumping is a typically Dutch civil
engineering field that has a rich and
varied history. Boskalis has always been
at the forefront in the development of
mechanized rock-dumping. In 2006 it
asked Seatools to conduct a study for a
fallpipe ROV with an integrated survey
ROV. The standard procedure is to use a
single fallpipe ROV, using echolocation
equipment to deposit the rock in the
correct dumping location. However, the
silt thrown up by the process as well as
air bubbles make it impossible to use
multi-beam sonar to survey the end
result in the same pass. Therefore, a
separate survey run is traditionally made,
or a separate free-flying survey ROV is
carried to perform a survey at a suitable
distance behind the rock-dump ROV.
Although these are perfectly workable
solutions, the extra time and equipment
involved make it an expensive practice.
Jan Frumau, managing director of
Seatools: “Boskalis asked if we could
find out whether a survey ROV could be
integrated into a fallpipe ROV in order
to enable the rock-dumping and survey
procedures to be combined in a single
pass. An additional wish was that both
44
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ROVs preferably would be easily
operated. This meant that current
operators working the fallpipe ROV –
which is also known as the rock-dump
ROV – had to be able to operate the
survey ROV. We therefore had to come
up with a concept in which the rockdump ROV operated as a tether
management system. In other words,
the rock-dump ROV serves as a launching
platform for the survey ROV.”
Integration
In the summer of 2007 – after more than
a year’s research – Seatools presented the
final concept to Boskalis. The proposal
comprised a main ROV fitted with two
lateral thrusters, with a stainless steel
frame in which the survey ROV is carried
underwater. Once it arrives at its
operating depth, the survey ROV flies
away from the rock-dump ROV to
perform its own task practically
automatically. The link between the two
ROVs comprises a pair of tethers, which
are always under tension. This allows the
survey ROV in fact only two instead of
four freedoms of movement, which
simplifies the operator’s job.

Another novel feature is the deflector
attached to the underside of the rockdump ROV: it can be configured to dump
the rock to either side of the submersible
or the stones can be spread at a larger
breadth. Like the ROV, the deflector is
controlled from the bridge of the new
Boskalis fallpipe vessel.
Boskalis received the innovative concept
with great enthusiasm. Seatools was
then asked to further develop the design
and to participate in in-depth discussions
with Boskalis specialists on such matters
as the integration of the complete ROV
combination in the fallpipe tower.
Complex
Jan Frumau: “All in all we’re dealing
with a rather complex and fairly large
structure. The fallpipe ROV can develop
a lot of power and carries a substantial
amount of survey equipment, but now
the survey ROV has to be added to that.
It had to remain manageable and
compact enough to be lowered through
the moon pool, so it certainly posed
a double challenge to our engineers.
Components had to be carefully
shoehorned into the available space to

ROV

make sure the assembly didn’t grow to
three times its size. And all the while the
configuration needed to be kept simple
in order to make it easy to operate. Of
course, we also had to consider such
aspects as reliability. Given the total
project scope of building a new fallpipe
vessel, the construction cost of the ROV is
relatively a small part of this. On the
other hand, the ROV is the ship’s single
most important piece of equipment;
it’s essential for getting the job done.
A single failure in a working component
of the total system must never result in
an uncontrolled termination of a rockdumping job. Both ROV’s are based on
extremely robust mechanical designs
of the components (differently than at
standard ROV concepts) to minimise
repairs and maintenance. This is why
redundant design has been used for all
the main components in the integrated
ROV, including the power packs.”
All the software required to control the

two ROVs was developed in-house by
Seatools. A mathematical model was
first made of the complete ROV as well as
of the fallpipe vessel and the umbilicals.
This model was also used to test the
design of the control system. In other
words, before the assembly of the
integrated fallpipe ROV commenced in
early 2011, the entire design had been
tested in a virtual environment at the
Seatools offices in Numansdorp.
Strength
The main distinguishing feature of
Seatools is the quality and expertise of
its staff. They speak the language of their
clients and are focused on finding
customer-specific solutions. This requires
a high level of client participation in
the development process. Arjen Klop,
Marketing & Sales manager:
“Our strength is that we look upon each
project as a challenge, which is partly
why Seatools is less formal than other

companies. Everything we produce is
custom made. All we want is for our
customers to be more than 100%
satisfied with the end product. Regular
in-depth communication with the client
plays a crucial part in this process.”
Seatools has a proven track record where
the construction of fallpipe ROVs is
concerned. Its engineers have helped
create no fewer than eight fallpipe ROVs,
with this one for Boskalis bringing the
number to nine. As far as Seatools know,
there are only eleven operational rockdump ROVs in the entire world.
Seatools delivered the integrated ROV
to Boskalis around mid August this year.
After that the impressive ROV was
transported by boat to the shipyard
of Keppel Singmarine for installation
and commissioning. If all goes according
to plan, sea trials of the complete ROV
combination will take place by the
end of 2011.

‘All in all we’re dealing with a rather complex and fairly large structure.’
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Oranje Nassau koopt
NAM belang
Opnieuw heeft de Nederlandse
exploratie- en productiemaatschappij
Oranje-Nassau Energie (ONE) haar
belang op het NCP vergroot.
Deze keer door de overname van
de winningsvergunning voor het
Q16a-blokdeel van de NAM.
De licentie omvat een deel van het
Q16 blok met een oppervlak van
85 vierkante kilometer.
De winningsvergunning trad
oorspronkelijk in december 1992 in
werking. De vergunning loopt tot
december 2032. Partners in het blok
zijn Lundin Netherlands, Total E&P
Netherlands en EBN. ONE neemt van
Nam ook de rol van uitvoerende
maatschappij over.
Volgens ONE-directeur Alexander
Berger past de overname prima bij de
recente overname van Cirrus Energy.

Boskalis verwerft Braziliaans havencontract
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een contract verworven
voor de aanleg van de nieuwe TX2 haven in het Complex Superporto do Açu.
Dit industriële superhavencomplex in het noorden van de Braziliaanse staat Rio de
Janeiro is de grootste havenonderneming in Latijns-Amerika en zal naar verwachting
uitgroeien tot een van de omvangrijkste havencomplexen ter wereld.
De TX2 haven zal de grootste scheepswerf van Latijns-Amerika huisvesten en zal
door OSX Construção Naval worden gebouwd. Het contract, ter waarde van circa
€ 200 miljoen, werd aan Boskalis toegekend door LLX Açu Operações Portuárias en
Construção Naval. Beide bedrijven worden aangestuurd door respectievelijk LLX
Logística and OSX Brasil die onderdeel zijn van de EBX-groep van de Braziliaanse
ondernemer Eike Batista. Werk aan het project gaat naar verwachting binnenkort
van start en zal in totaal twee jaar in beslag nemen.
Tot de werkzaamheden behoren het baggeren van een toegangs- en binnenkanaal,
een draaikom en een havenbassin, evenals landaanwinningswerkzaamheden.
Daarnaast zal Boskalis de oeverbekleding bij de havenmonding aanleggen.
Het totale gebaggerde volume zal uitkomen op ruim 43 miljoen m3, waarvan een
deel zal worden aangewend voor het aanwinnen van land ten behoeve van de
aanleg van de havenfaciliteiten.
Voor de werkzaamheden zal Boskalis een jumbo snijkopzuiger, twee grote
sleephopperzuigers, een grijperkraan en ondersteunend materieel inzetten evenals
materieel voor droog grondverzet.

Gasunie boekt verlies
Gasunie boekt over de eerste helft van 2011 een verlies
van 548 miljoen euro, zo maakte de staatsdeelneming
aanvang augustus bekend in haar halfjaarbericht.
Het verlies komt door de aankondiging van de
toezichthouder NMa dat zij nieuwe regels heeft
ontwikkeld die zij met terugwerkende kracht wil invoeren.
De NMa bepaalt via zogenaamde “Methodebesluiten”
de hoogte van de tarieven die landelijk netbeheerder Gas
Transport Services (GTS), dochteronderneming van Gasunie,
in rekening mag brengen.
De rechter had de vorige Methodebesluiten in juni 2010
vernietigd. De nieuwe NMa-regels baseren zich op een
fors lagere waarde van het bestaande Nederlandse gasnet.
Het resultaat hiervan is dat GTS lagere tarieven in rekening
zal moeten brengen, waardoor haar inkomsten dalen.
Aangezien de nieuwe regels zullen gelden vanaf 2006,
moeten de tarieven met terugwerkende kracht worden
verlaagd.
Daarnaast wordt ook het toegestane rendement op
investeringen verlaagd, waardoor de haalbaarheid van
investeringen onder druk komt te staan. Op basis van de
thans beschikbare informatie moet Gasunie concluderen
dat er sprake is van een groot financieel risico. Conform
de internationaal geldende boekhoudregels moet daarvan
een inschatting worden gemaakt door het bestuur.
Deze inschatting leidt op dit moment tot een afboeking
van 900 miljoen euro. Indien de NMa later dit jaar de
regels ongewijzigd vaststelt en Gasunie verplicht om met
terugwerkende kracht de verlaagde tarieven te verrekenen,
dan kan deze afboeking oplopen tot naar schatting
1,7 miljard euro in totaal.

Paul van Gelder, CEO van Gasunie: “Dit is een enorme
tegenvaller, in de eerste plaats voor ons bedrijf en onze
aandeelhouder, de Nederlandse staat, maar ook voor het
verder kunnen ontwikkelen van de gasrotonde. GTS is
afhankelijk van inkomsten uit gastransport via tarieven
die de NMa vaststelt. De methode voor het vaststellen
van die tarieven is al jarenlang onderwerp van discussie.
De toezichthouder heeft nu gehoor moeten geven aan
de uitspraak van de rechter om een nieuw reguleringskader
vast te stellen. Helaas betekent dit dat de spelregels
achteraf ingrijpend gewijzigd worden en dan ook nog met
terugwerkende kracht. Dan sta je in feite met de rug tegen
de muur. We zullen ons tot het uiterste inspannen om deze
onvoorziene tegenvaller op te vangen, maar dit dreigt wel
ten koste te gaan van het uitbouwen van de gasrotonde en
daarmee de sterke positie van Nederland in de internationale
energiemarkt.”
De Methodebesluiten van de NMa liggen thans in ontwerp
voor. Gasunie en haar aandeelhouder, het Ministerie van
Financiën hebben hiertegen inhoudelijk bezwaar aangetekend.
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INTERVENTIE
Interventies op monotowerplatformen

Helikopterhoisting voor
push-on-the-button acties
Wat doe je als tijdens hogere deining/
golfslag een stilgevallen
monotowerplatform moet worden
bijgeschakeld en voor het overbrengen
van het hiervoor benodigde personeel
geen boot kan worden ingezet. Dan doe
je een beroep op een helikopter die met
behulp van een hoist (lier) iemand snel
en veilig op zo’n platform kan neerlaten.
In de scheepvaart is het hoisten van
loodsen, dokters en redders al heel
gewoon, maar voor de offshoresector
is het nieuw. Volgens René Borsch,
production operations manager bij
Oranje-Nassau Energie, moest eerst een
heel traject worden afgelegd voordat hij
op dit gebied voor zijn plannen
goedkeuring kreeg.

De geslaagde try-out van de winchoperatie op
het M7A monotowerplatform (foto: ONE).

Oranje-Nassau Energie (ONE) is één
van de grootste Nederlandse private
exploratie- en productiemaatschappijen.
Men wilde snel groeien en in dit kader
werd eerder dit jaar Cirrus en kort daarop
ook NAM’s belang in de Q16a licentie
overgenomen. René Borsch: “Hiermee
hebben we nu drie productielocaties
waar wij het operatorschap verzorgen.
Via een monotowerplatform produceren
we gas uit het M7A veld. Dit is een vrij
kleine onbemande satelliet zonder een
dek waarop helikopters kunnen landen.
Dit platform wordt door ons zelf
geopereerd. Via het L11B platform,
dat wij eerder van Chevron hebben
overgenomen, wordt gas uit het L8D
veld geproduceerd. Taqa verzorgt
hiervoor de platformoperaties. Verder
wordt gas geproduceerd via een op de
zeebodem afgewerkte put in het Q16
blok. Dit gas wordt via de faciliteiten van
48
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Taqa in P18 geproduceerd. En we zijn
vanaf de Maasvlakte een gedevieerde
put aan het boren naar het Q16a veld.”
Wat de eigen logistiek betreft, zijn de
activiteiten momenteel marginaal.
“Het is voor ons nu nog veel te kostbaar
om het hele jaar door een bevoorrader
met een Ampelmann of Offshore
Access System (OAS) in dienst te hebben.
Om mensen over te zetten op onze M7A
monotower, gebruiken we de 18 meter
lange Hurricane, een snelle Rigid
Inflatable Boat van Rederij Noordgat
op Terschelling. Deze RIB heeft speciale
boegfenders en handrailings, waardoor
veilig overgestapt kan worden op de
ladder van M7A. Het ontwerp van de
Hurricane is afgeleid van de snelle
reddingboten van de KNRM.”
Eigen ervaringen
Gezien de ervaringen die René Borsch

met de Hurricane heeft opgedaan, is het
niet vreemd dat dit type vaartuig voor
dit werk wordt ingezet. “Zelf woon ik
op Ameland en daar ben ik al heel lang
actief voor de KNRM. Zodoende ben ik
vertrouwd met dit type vaartuigen en
feitelijk ben ik zo op het idee gekomen
om ook offshore met de Hurricane te
gaan werken. Staatstoezicht op de
Mijnen stelt wel eisen aan de inzet van
een dergelijk vaartuig. Wij mogen er
mee op stap tot windkracht 6 en
maximale golfhoogtes van anderhalve
meter.” Maar wat te doen als de
golfhoogte hoger is dan anderhalve
meter en de gasproductie onverwachts
stilvalt. “Hier in Nederland hebben we
heel vaak langere periodes van hogere
golfslag. En als kleine maatschappij is het
niet wenselijk dat een platform zo maar
vier weken plat komt te liggen. M7A is
een belangrijke inkomstenbron.

INTERVENTIE

René Borsch, production operations manager bij Oranje-Nassau Energie (foto: PAS Publicaties).

Bij goed weer wordt de Hurricane gebruikt om mensen op M7A over te zetten (foto: ONE).
.

Daar produceren we gas uit een put die
via een dertien kilometer lange leiding
naar het L09-FF platform van de NAM
worden getransporteerd. Vanaf dit
platform wordt M7A ook gemonitord.”
En ook nu droeg René Borsch weer
een oplossing aan, gebaseerd op de
ervaringen die hij zelf bij de KNRM
had opgedaan met het overzetten van
mensen met behulp van een helikopter
met hijslier (hoist).
Uitwerking idee
“In samenwerking met de helikopters
van de Koninklijke Marine oefenen wij
ieder jaar bij de reddingmaatschappij
het winchen van mensen. Zelf vind ik
het een heel prettige manier om mensen
over te zetten. Ook het Loodswezen
maakt intensief gebruik van helikopters
om vanaf de Maasvlakte loodsen op
zeeschepen die naar Rotterdam moeten,
over te zetten. Het is een heel veilige
methode.” De introductie van deze
methode in de offshoresector bleek
makkelijker gezegd dan gedaan.
“Bij Staatstoezicht op de Mijnen was
men in eerste instantie niet erg positief
over mijn plannen. Maar ik kreeg wel de
kans om deze verder uit te werken.”

Na een reeks van vergaderingen met
diverse betrokken partijen, analyses
en studies kon in februari van dit jaar
een eerste try-out worden gehouden.
“Van Staatstoezicht hadden we al
richtlijnen gekregen, waaraan het op
M7A te installeren winchdek moest
voldoen. Deze dekextensie, de winch
area genoemd, heeft een oppervlak
van vier bij vier meter en is voorzien van
een rode handrailing. Tevens zijn als extra
veiligheidsvoorziening reddingvlotten op
het platform geplaatst. Afspraak is ook
dat er tijdens het hoisten met de
helikopter altijd de Hurricane in de buurt
stand-by moet liggen. Dit om bij een
eventueel ongeval mensen binnen enkele
minuten uit het water te kunnen halen.”
Snelle interventies
Bij de eerste try-out mocht Noordzee
Helikopters Vlaanderen (NHV) als
helikopteroperator fungeren. Dit gezien
de grote ervaring die dit bedrijf heeft
in het met helikopters op schepen
overzetten van loodsen. “Voordeel van
de tweemotorige Eurocopter AS365N3
heli is dat zij als er tijdens het winchen
een motor uitvalt, het overzetten

gewoon door kan gaan op de andere
motor. De bemanning van de helikopter
bestaat uit vier personen. Twee piloten,
een hoist operator en een safety
winchman. De laatste wordt altijd als
eerste op het platform neergelaten en
zorgt daar voor het afkoppelen van onze
mensen. Hierna wordt hij weer omhoog
gehesen. Moeten onze mensen weer
worden opgepikt, dat gaat de safety
winchman opnieuw als eerste naar
beneden en zorgt dan voor het
aankoppelen. Hij gaat als laatste weer
naar boven. De inzet van de helikopter is
bedoeld voor snelle interventies ofwel
push-on-the-button acties. Om het M7A
platform weer snel te kunnen opstarten.
Soms zal het maar om een actie van
enkele minuten gaan. De maximale tijd
is gesteld op vier uur. Overigens is het de
vraag of een dergelijke actie ooit zal
plaatsvinden, want M7A draait tot op
heden nagenoeg zonder problemen.
Met Staatstoezicht op de Mijnen is
afgesproken dat we maximaal drie keer
per jaar van deze methode gebruik
zullen maken.”
Prettig, veilig en snel
ONE heeft voor dit winchproject vier
eigen mensen opgeleid. “Het zijn twee
E&I technicians en twee operator/
platform supervisors. Naast de standaard
offshoretrainingen die bij DHTC in Den
Helder worden gevolgd, trainen we het
winchen bij NHV in Oostende (België).
Het gaat hier om een ochtend theorie en
een middag praktijk, waarbij diverse
keren wordt gewinched. Elk jaar wordt
dit herhaald. Het winchen zelf duurt
maar enkele seconden en wordt door
onze mensen als prettig, veilig en snel
ervaren. Voor de piloten van de heli is
dit werk veel eenvoudiger dan dat zij
mensen op een bewegend schip met
masten en antennes moeten overzetten.
Bij M7A hangt het toestel ongeveer acht
meter boven het winchdek en blijft het
standby als er een interventie wordt
uitgevoerd. Gevlogen wordt vanaf Den
Helder of Rotterdam Airport. Voor
aanvang van de vlucht wordt hier eerst
een pre-job safety meeting gehouden.
Het kost maar twintig minuten om
naar M7A te vliegen.”
De try-out is vanuit een tweede
helikopter uitvoerig gefilmd en
gefotografeerd. “Wij willen onze
ervaringen ook graag delen met andere
operators die met monotowers werken.
Men hoeft niet opnieuw het wiel
uit te vinden”, aldus René Borsch.
Staatstoezicht heeft ondertussen niet
alleen ontheffing voor de inzet van de
Hurricane verleend, maar nu ook
voor de inzet van de helikopter.
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Gasproductie in Nederland
blijft komende jaren op peil

Elektronische
installaties Ambiorix

EBN heeft recent haar visierapport Focus on Dutch Gas 2011 gepubliceerd.
De totale productie van aardgas in Nederland, sinds de eerste winning, is over
de grens van 3000 miljard kubieke meter heen gegaan. Ondanks deze grote
hoeveelheid gewonnen aardgas verwacht EBN dat ook de komende jaren
30 miljard kubieke meter aardgas per jaar uit kleine velden te produceren blijft.

Cofely bouwt alle elektronische
installaties voor de Ambiorix: één van
de modernste cutterzuigers ter wereld.
Het gaat daarbij onder meer om een
reusachtige en zeewaardige
baggerinstallatie.
De Ambiorix - gespecialiseerd om
harde ondergrond of rotsen uit te
‘boren’ en het losgekomen materiaal
op te zuigen, zodat dit door andere
schepen kan worden afgevoerd wordt in 2012 opgeleverd.
De Ambiorix is het resultaat van het
innovatieve vermogen van de DEMEgroep, die zich ten doel heeft gesteld
de modernste snijkopzuigers ter
wereld te bouwen. De DEME-groep
beschikt in haar vloot al over de
D’Artagnan: een snijkopzuiger
waarvoor Cofely West Industrie in
2005 eveneens de elektrotechnische
installaties bouwde. Gezien de
uitstekende prestaties van dit schip nog steeds de grootste cutterzuiger ter
wereld - heeft DEME vorig jaar het
startsein gegeven voor de bouw van
de Ambiorix. In opdracht van IHC
Merwede ontwerpt en bouwt Cofely
alle elektrotechnische installaties voor
dit enorme baggerschip. Inmiddels is
het hoofdschakelbord van de Ambiorix
opgeleverd. Het levensgrote
hoofdschakelbord bestaat uit drie
Metroform-verdeelkasten met een
totale lengte van 23 meter.
Daarmee is de cutterzuiger de
modernste in zijn soort.

Naast de productie uit kleine velden wordt ook jaarlijks zo’n 40-50 miljard kubieke
meter uit het Groningenveld geproduceerd. Om de jaarlijkse productie uit kleine
velden op peil te houden zullen nog vele gasvelden gevonden en ontwikkeld moeten
worden. Het Nederlandse activiteitenniveau in de sector voor gaswinning is de laatste
jaren gestegen en ook activiteiten die zich richten op het opsporen van gas nemen
toe. Dit laatste gebeurt onder andere door seismisch onderzoek te verrichten in
gebieden die nog niet eerder of slechts beperkt zijn onderzocht. Uiteindelijk zal dit
moeten leiden tot de ontdekking van nieuwe gasvelden die de komende jaren een
aanzienlijke hoeveelheid gas aan de reserves kunnen toevoegen.
Om aan de jaarlijkse vraag naar gas in Nederland te voldoen zijn activiteiten nodig
om de afnemende productie uit bestaande velden te compenseren. Dat betekent
onder andere dat er nieuwe technieken moeten worden toegepast om velden, die
zich in een eindfase bevinden, toch in productie te houden. Ook zal er behoefte
zijn om velden met ‘moeilijk winbaar gas’ te ontwikkelen. Hiermee kunnen in de
toekomst tientallen miljarden kubieke meters gas aan de Nederlandse gasreserves
worden toegevoegd. EBN heeft op basis hiervan de ambitie geformuleerd om
jaarlijks 30 kubieke meter gas uit kleine velden teproduceren tot 2030.
Een essentiële voorwaarde voor de productie van gas, met name op zee, is de
aanwezigheid van infrastructuur. Een groot aantal interessante voorkomens
(potentiële nieuwe gasvelden) ligt op minder dan 10 kilometer van bestaande
infrastructurele aansluitpunten. Echter op basis van de huidige productieverwachting
en zonder verdere investeringen zal een gedeelte van die infrastructuur op relatief
korte termijn verdwijnen. Het zal een gezamenlijke inspanning van alle partners in de
industrie vergen om de bestaande infrastructuur zo lang mogelijk in stand te houden.

Record for Mercon
The topside, jacket and piles for GDF SUEZ’ gas production wellhead protection
platform G16a-B left the Rotterdam harbour mid July. The platform was delivered
in block G16, 80km north of Terschelling where the installation took place in just
two days time. On May 26th, the load out of the 1250 tonnes topside took place
at Mercon’s yard in Gorinchem. It then went on its trip to the Rotterdam harbour,
on the way picking up the 950 tonnes jacket (subcontracted by Mercon to Nami
in Ridderkerk).
“The topside has been built in only eight months time which is quite an impressive
achievement,” said Ruud Zoon, Managing Director of GDF SUEZ E&P Nederland to
OV. “This is a result of good co-operation within the joint GDF SUEZ & Mercon
project team and resulted in the successful realization of this project.”
As GDF SUEZ wished to install the platform this summer, the short fabrication time
was a firm requirement and made the complete project a real challenge.
Willem Griffioen, Managing Director at Mercon explains: “Building such a platform
usually takes between 12 to 14 months. In this case we only had eight months time.
While Mercon already started building the platform, the power module for the cellar,
mezzanine and main decks was still to be supplied and integrated in the platform
which was another of the challenges we faced. The very high preservation
requirements made the project moreover a truly exciting venture.”
Once the platform is installed, it will be connected to GDF SUEZ’ G17d-AP platform
by means of a 14” pipeline and a 2” piggy-back pipeline.
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Festiviteiten Huisman
Bij Huisman in Schiedam hebben op
zaterdag 1 oktober twee festiviteiten
plaatsgevonden: de doop van het
Noble Globetrotter I boorschip en de
doop van de nieuwe, 66m hoge,
productiehal. De doop van het schip is
uitgevoerd door mevrouw G. Sharpe,
echtgenote van Shell's Peter Sharpe.
De productiehal is gedoopt door
mevrouw J. Robertson, Executive Vice
President Noble Corporation.

o n s t r e am

Eerste HBO-studenten Minor Oil & Gas in Den Helder

Major contract
for BIS Group

Met een uitgebreide ronde door de stad heeft de eerste lichting HBO-studenten
kennis gemaakt met offshorestad Den Helder. Hier volgen de studenten van de NHL
Leeuwarden vanaf maandag 29 augustus een zes maanden durende Minor Oil &
Gas. Deze opleiding wordt in Den Helder gegeven omdat deze stad het kloppend
hart is van de olie- en gasindustrie en de studenten hier dus dagelijks in contact
komen met de praktijk van deze sector. Onderdeel van de kennismakingsronde langs
diverse bedrijven was een ontvangst met lunch in het stadhuis van Den Helder. Hier
werden de studenten toegesproken door burgemeester Koen Schuiling en
onderwijswethouder Wiltrude Turnhout-van den Bosch. Den Helder is één van de
partijen die financieel heeft bijgedragen aan de realisering van de HBO-opleiding.
Deze op de praktijk gerichte opleiding is volledig in samenspraak en met
medewerking van veel bedrijven in de olie- en gasindustrie opgezet. De Minor Olie &
Gas is één van de projecten die door de Maritime Campus Netherlands (MCN), in
samenwerking met de NHL Hogeschool, wordt gefinancierd. De HBO-opleiding is
ondertussen gestart met een introductie van de industrie en behandelt verder onder
andere veiligheid, communicatie, boren, productie en logistiek.

BIS Industrier, the Norwegian
subsidiary of Bilfinger Berger Industrial
Services (BIS Group), has been
awarded a maintenance contract by
BP Norway for platforms operating in
the Valhall, Ula and Skarv fields on
the Norwegian continental shelf.
Covering insulation, scaffolding and
surface protection, the contract has a
term of three years plus an option for
renewal. The contract value amounts
to around EUR 40 million.

De eerste lichting HBO-studenten die
voor de Minor Oil & Gas in Den Helder zijn neergestreken. (Foto: PAS Publicaties)

The Skarv FPSO.
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Kwaliteit, lowcost productie, R&D

www.risrubber.com

RIS Rubber heeft zich, door zijn sterke combinatie
van Research & Development en lowcost productie,
ontwikkeld tot een betrouwbare partner van vele
industriële toeleveranciers over de hele wereld.
Productontwikkeling in nauwe samenwerking met
de klant én state-of-the-art testfaciliteiten stellen
RIS Rubber in staat binnen korte tijd een betaalbare
en werkende oplossing te leveren.
Daarnaast biedt RIS Rubber de mogelijkheid om
het gehele productieproces in eigen beheer te
verzorgen in één van de twee moderne productiebedrijven in Nederland of Bulgarije.

Bent u geïnteresseerd in onze mogelijkheden of
wilt u advies op rubbergebied neem dan contact
op met RIS Rubber, de rubberspecialist.
We denken graag met u mee.

De rubberspecialist.
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EPST ElectroProject Soft Torque bekroond
Miljoenenbesparingen met meet- en regelsysteem

Gerard Keser opvolger
Leen Noordhoek

Met ElectroProject Soft Torque (EPST) – een geavanceerd meet- en regelsysteem realiseert Cofely een belangrijke doorbraak in de industrie voor olie- en gaswinning.
Dit innovatief systeem is een belangrijke verbetering ten opzichte van bestaande
methoden om het vastlopen van boorkoppen op boorplatforms te voorkomen. Een
innovatie die niet alleen resulteert in forse besparingen van miljoenen euro’s per jaar,
maar ook bijdraagt aan een grotere veiligheid. EPST - ontwikkeld door ElectroProject
Aandrijftechniek, werd op 26 mei 2011 bekroond met de GDF SUEZ Grand Prix de
l’Innovation.

Medio september 2011 is Gerard Keser
aangetreden als algemeen directeur
van N-Sea (voorheen Noordhoek).
Keser was van 2002 tot 2011
werkzaam in verschillende directie
functies bij Smit International NV. Zijn
laatste positie was die van algemeen
directeur van Smit Salvage en Subsea.

Wereldwijd staan er ruim 600 offshore en enkele duizenden onshore platforms. De
olie- en gasboringen kunnen tot op zo’n zeven kilometer diepte, maar ook deels
horizontaal plaatsvinden. Vaak moet een boorkop door weerbarstige kalk- en
zoutlagen heen. Eén van de grootste problemen die zich tijdens boringen kan
voordoen, is het fenomeen ‘stick slip’: het vastslaan van de boorkop tijdens het
boorproces. Hierdoor treedt een verhoogde slijtage op. De boorkop slaat vrijwel
voortdurend vast om vervolgens los te breken met hoge snelheid. Dit leidt niet alleen
tot hoge onderhoudskosten, maar ook tot vertragingen tijdens het boren. Met als
gevolg dat de olie- en gasindustrie jaarlijks wordt geconfronteerd met kosten die tot
in de honderden miljoenen euro’s lopen. Zo bezitten maatschappijen de velden voor
gas- en oliewinning, maar huren zij de offshore boorplatforms tegen prijzen tussen
100.000 en 400.000 dollar per dag. Doordat ‘stick slip’ het boorproces hindert,
moeten operators (olie en gasbedrijven) deze platforms noodgedwongen langer
huren.

Leen Noordhoek ziet in Keser een
waardig opvolger: ‘’Ik ben
zeer verheugd dat Gerard gekozen
heeft om zijn carrière bij N-Sea voort te
zetten en ik zie in hem een zeer
competente opvolger die het bedrijf
naar een hoger plan kan tillen. Hij is
een bekende in onze industrie en ik
ben ervan overtuigd dat hij de
juiste man is voor deze functie.”
Keser heeft veel zin in de nieuwe klus,
die hij ziet als een enorme uitdaging:
“N-Sea is een bedrijf met een rijke
historie en een goede naam in de
industrie. Het lijkt mij geweldig om
met de enthousiaste en zeer
competente medewerkers het bedrijf
verder uit te bouwen.”

Belangrijke doorbraak
“Om dit probleem het hoofd te bieden, is begin jaren negentig het Soft Torque
Rotary System (STRS) ontwikkeld door Shell. Dit is een regelmethode om het
vastlopen van de boorkop te vermijden”, vertelt Angel Catena account manager van
ElectroProject Aandrijftechniek, de business unit van Cofely Experts die
verantwoordelijk is voor EPST. “In samenwerking met de ontwikkelpartijen Shell,
Noble Drilling en partner PIAK hebben wij deze regelmethode succesvol weten te
implementeren. Het nieuwe regelsysteem zal worden geleverd onder de naam:
ElectroProject Soft Torque (EPST). Ondertussen heeft ElectroProject een nieuwe
regelsysteem ontwikkeld met als doel de werking van EPST verder te verbeteren:
ElectroProject Advanced Soft Torque EPAST. De eerste testen zijn uitgevoerd. Met
ElectroProject (Advanced) Soft Torque realiseren we een belangrijke doorbraak in de
markt voor olie- en gaswinning. We zijn er dan ook erg trots op dat deze innovatie is
bekroond met de ‘GDF SUEZ Prix De l’Innovation’.” Deze Prix De l’Innovation van
GDF SUEZ is een jaarlijks intern evenement binnen de Groep die wil bijdragen aan
innovatieve ontwikkelingen binnen het concern, in het bijzonder op het gebied van
commercie en internationalisering. Men richt zich daarbij met name op nieuwe
services voor klanten, het aangaan van uitdagingen op het gebied van duurzame
ontwikkeling en de versterking van de productiviteit en competitiviteit van de Groep
in een steeds competitievere context.
Geavanceerd
ElectroProject (Advanced) Soft Torque is een stand alone digitaal controlesysteem dat
specifiek is ontwikkeld voor boortorens. Deze geavanceerde meet- en regeltechniek
zorgt ervoor dat het “ stick slip” fenomeen wordt beperkt, zodat het boorproces zich
zonder vertragingen en in een constant tempo kan voltrekken. Met als voordelen een
hogere penetratiesnelheid, minder slijtage van boorkoppen, een grotere veiligheid op
het boorplatform. Een betere performance dankzij hoogwaardige boortechnologie.
Dit levert op jaarbasis besparingen op ter waarde van honderden miljoenen euro’s.

Jubileumuitgave
40 jaar IRO
Meer informatie op www.offshorevisie.nl
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OFFSHORE ENERGY
VOLLE BEURSVLOER

Conferentieprogramma
met top Nederlandse
olie- en gasindustrie
In 2011 is weer meer geïnvesteerd in alle onderdelen van de olie- en gas waardeketen. Deze investeringen gaan gepaard
met commerciële, technische en operationele uitdagingen. Offshore Energy op 11 en 12 oktober in de Amsterdam RAI
brengt de offshore gemeenschap bijeen om deze uitdagingen te bespreken. De organisatie verwacht op de beurs rond de
300 exposanten en meer dan 60 sprekers in het conferentieprogramma. Op de sprekerslijst staan namen als Ruud Zoon
van GDF Suez, Gerard Schut van Chevron, Bart van de Leemput van NAM, René van Vliet, voormalig Vice President Global
LNG bij Shell en een keur aan offshore contractors, dienstverleners en analisten.

De eerste Amsterdamse editie van
Offshore Energy belooft bezoekers van
over heel de wereld aan te trekken.
Internationale beursexposanten komen
o.a. uit Groot-Brittannië, Spanje, Italië,
Duitsland en Zwitserland. Ook
internationaal opererende Nederlandse
offshore bedrijven waaronder Heerema
Group, Dockwise, Van Oord Offshore,
Fugro en Damen zijn op 11 en 12
oktober te vinden in de RAI. In het
NOGEPA-paviljoen staan Total, NAM,
Chevron en GDF SUEZ.
De beursvloer liep dit jaar nog sneller vol
dan anders, vertelt beursmanager
Annemieke den Otter. "Exposanten
waren er eerder bij voor deze editie en
boeken gemiddeld een grotere
standruimte. Je ziet dat de nieuwe
investeringen in de industrie ertoe leiden
dat meer bedrijven zich willen
presenteren – ook aan potentiële nieuwe
werknemers – en dat sommige bedrijven
meer uitpakken dan in voorgaande
jaren." Offshore Energy is voornamelijk
een business-to-business beurs, maar een
flink aantal exposanten maakt van de
gelegenheid gebruik om nieuw talent te
spotten. Bedrijven met vacatures
waaronder Huisman Equipment, Jumbo
en Saudi Aramco, zijn op de beursvloer
te herkennen aan een bordje boven hun
stand. Conferentiemanager Femke
Hoogeveen: "De slogan van Offshore
Energy is niet voor niets Your platform
for the future. Dat geldt voor de beurs,
waar bedrijven hun producten en
diensten tonen en een aantal dus op
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krijgt vorm” - Offshore Visie 3-2011).
Met voorbeelden uit zowel de offshore
als onshore laat Van de Leemput zien hoe
NAM de kosten heeft weten te verlagen
en de productie te verhogen.

Jacob Schoenmaker, econoom en presentator bij RTL-Z.

zoek gaat gekwalificeerde krachten,
maar zeker ook voor het
conferentiegedeelte." In twee dagen
passeert een breed scala aan
onderwerpen de revue, variërend van
ontwikkelingen in diepwater gas en in
LNG-FPSO’s, innovaties die Noordzee
gasproductie op peil houden en
vooruitzichten voor hernieuwbare
offshore energie.
‘Golden age of gas’?
In elk van de drie losse conferenties van
een dagdeel die Offshore Energy biedt,
komt de sleutelrol van gas aan bod. In de
Global Energy Outlook conferentie op
dinsdag 11 oktober in de ochtend geeft
Ruud Zoon, Managing Director GDF Suez
E&P zijn visie op de toekomstige rol van
gaswinning op de Noordzee. Met
investeringen in nieuwe projecten op
zowel het Nederlandse, Britse als Noorse
deel van de Noordzee, lijkt die rol
voorlopig nog niet uitgespeeld. In de
Upstream Innovation conferentie op
woensdag 12 oktober gaan Gerard
Schut, General Manager Chevron E&P

Netherlands en Bart van de Leemput,
directeur van de NAM elk dieper in op
specifieke projecten van hun bedrijven.
Schut zal spreken over de ontwikkeling
door Chevron van de shallow gas velden
in Chevrons A&B blokken. Deze velden
werden lange tijd oninteressant
gevonden en de exploratieactiviteiten
waren gericht op wat zich nog onder die
velden bevond. Schut, die persoonlijk
verantwoordelijk was voor de acquisitie
en ontwikkeling van de A&B blokken, zal
een toelichting geven op de technische
en operationele uitdagingen die
samenhangen met de ontwikkeling van
shallow gas velden.
Van de Leemput deelt zijn ervaringen
over hoe NAM haar portfolio op peil
probeert te houden. NAMs portfolio is
mature, kleine velden raken uitgeput en
nieuwe vondsten zijn van beperkte
omvang. Door slimme technieken is het
mogelijk om de levensduur van
producerende gasvelden te verlengen en
om kleine voorkomens rendabel te
produceren (zie ook “SWEEP Project

Korting op conferentiedeelname
Doet uw bedrijf op 11&12 oktober mee aan de Offshore Energy beurs, is
uw bedrijf lid van IRO of bent u van plan met meerdere collega’s aan het
conferentieprogramma deel te nemen? Laat het de organisatie weten voor
u boekt. Speciaal voor bedrijven op de beurs en voor IRO-leden biedt de
organisatie van Offshore Energy €100,- korting op deelname aan de
conferentie. U betaalt dan €395,- in plaats van €495,- voor één van de
Offshore Energy conferenties, het conferentiemateriaal en drankjes in de
pauze. Schrijft u zich met meerdere collega's tegelijkertijd in, dan kan de
korting bovendien nog verder oplopen van 10% (bij 2 inschrijvingen) tot
maar liefst 50% (bij meer dan 8 inschrijvingen). De groepskorting is ook
mogelijk i.c.m. het reductietarief. Bel of mail voor meer informatie met
Femke Hoogeveen, 010 209 2634, fh@navingo.com.
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Floating LNG
In de Deepwater Gas conference staan
ontwikkelingen van een andere orde
centraal. In deze conferentie in de
middag van dinsdag 11 oktober gaat het
over oplossingen om steeds dieper en
verder weggelegen velden te
ontwikkelen - van de business case voor
drijvende platforms voor vloeibaar
aardgas tot innovaties in steeds dieper
liggende pijpleidingen. René van Vliet,
voorheen Vice President Global LNG bij
Shell en nu onafhankelijk consultant,
gaat in op de uitdagingen voor huidige
en toekomstige offshore LNG projecten.
Conn Fagan, bij DNV verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van standaarden
voor FSRU’s en LNG-FPSO’s en in die
functie nauw betrokken bij de eerste
FSRU en LNG-FPSO projecten, geeft een
presentatie over risicomanagement in
grootse offshore LNG-projecten. Andere
sprekers zijn Bas van den Beemt van
TNO, Paul Heijkoop van NordaCon/ IV Oil
& Gas, en Jan Dekker van Siemens. Rob
Luijnenburg van Fugro zit de conferentie
voor.
Veilig boren
Er is ook aandacht voor veiligheid van
booractiviteiten. Na het ongeluk in de
Golf van Mexico zijn diepwater boringen
aan steeds strengere regelgeving
onderhevig, ook in Europa. Uit inspecties
in 2010 door Staatstoezicht op de Mijnen
blijkt dat de oliemaatschappijen en
boorondernemingen die in Nederland
werken, hun beveiligingsinstallaties voor
boorgaten en putten goed testen. GertJan Windhorst spreekt tijdens de
genoemde Global Energy Outlook
conferentie over het post-Macondo
klimaat voor booractiviteiten.
Eén van de side events dit jaar, de
meeting van het Drilling & Wells cluster,
draait volledig om best practices in veilige
well delivery. Op dinsdag 11 oktober ’s
middags spreken Dave McKellar, Well
Construction Manager bij Dana
Petroleum, Bram Leerdam, HSE&Q
Manager bij Noble Drilling en Dave Price,
CEO van het International Well Control
Forum. Na hun presentaties worden de
deelnemers uitgedaagd om te
brainstormen over uitdagingen en
oplossingen voor de toekomst. De
bijeenkomst wordt georganiseerd in
samenwerking met NOGEPA en IRO en
deelname hieraan is gratis. Een tweede
side event is een seminar over
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Offshore Energy biedt presentaties van o.a.:
Ruud Zoon, Managing Director GDF Suez E&P Nederland B.V.
Bart van de Leemput, Directeur, NAM

Offshore Energy
conferentieprogramma

Gerard Schut, General Manager, Chevron E&P Netherlands
René van Vliet, Ex-Vice President Global LNG, Shell
Rob Luijnenburg, Fugro Offshore Survey Division (voorzitter)

11 Oktober

Conn Fagan, Business Development Manager Offshore Gas Projects, DNV
Joep Athmer, Director, Van Oord Offshore (voorzitter)
Jack Spaan, Manager Offshore Projects, Jumbo Offshore

Global Energy Outlook Conference
Deepwater Gas Conference

Gert-Jan Windhorst, Operations, Health and Safety Manager, NOGEPA
Dirk Goldgrabe, Project Manager Netherlands, BARD Offshore

Topical sessions over Offshore Wind,
Marine Spatial Planning en Heavy Lift

Rob Strijland, Former COO, Dockwise
Allard van Hoeken, Manager New Energy, Bluewater Energy Services
Cees van Rhee, Full Professor of Dredging Engineering,

Drilling & Wells Cluster Meeting (in
samenwerking met NOGEPA)

Delft University of Technology
George Galloway, Managing Director, GeoTechInvest
Dave McKellar, Well Construction Manager, Dana Petroleum
Bram Leerdam, HSE&Q Manager, Noble Drilling Nederland B.V.
Dave Price, CEO, International Well Control Forum
Brian Nixon, Chief Executive, Decom North Sea
Jelle Lanting, Commercial Manager, Mammoet Salvage
Jan Kromhout, Advocaat Shipping, Trade & Insurance, AKD
Jacob Schoenmaker, Econoom, Beurscommentator RTL-Z (voorzitter)
Vincent Oomes, Partner, Deloitte Strategy & Operations
Coby van der Linde, Directeur, Clingendael Energy Programme
Peter van Leeuwen, voormalig ambassadeur in Irak

12 October
Upstream Innovation Conference
Topical sessions over Wave & Tidal
Energy, Deep Sea Mining
en Unconventional Gas
Decommissioning Seminar
(in samenwerking met IRO
en Decom North Sea)

decommissioning op woensdag 12
oktober en wordt georganiseerd in
samenwerking met IRO en Decom North
Sea. Brian Nixon, Chief Executive van
Decom North Sea geeft een overzicht van
decommissioningactiviteiten opde
Noordzee. Andere sprekers zijn Jelle
Lanting van Mammoet en Jan Kromhout
van advocatenkantoor AKD.
Platform
Naast de drie hoofdconferenties biedt
Offshore Energy wederom een aantal
korte thematische sessies. Dit jaar gaan
de sessies over golf- en getijdenenergie,
wind op zee en ruimtelijke ordening op

zee, diepzee mijnbouw, ontwikkelingen
in heavy lift en onconventioneel gas.
Femke Hoogeveen: "Mensen komen
naar Offshore Energy om te netwerken
en om productinformatie op te doen. Het
uitgebreide conferentieprogramma biedt
deelnemers de mogelijkheid om te
discussiëren over de belangrijkste
thema's die nu spelen." Annemieke den
Otter vult aan: "Offshore Energy brengt
offshore professionals bij elkaar. In twee
dagen tijd spreek je evenveel relaties als
anders in een half jaar en doe je ook nog
eens een hoop nieuwe contacten op.”
.

Op www.offshore-energy.biz
is meer informatie te vinden over
de beursopeningstijden,
deelnemende exposanten en het
volledige conferentieprogramma.
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Overzicht beursnieuws

Vooruitblik op Offshore
De ruim driehonderd exposanten die zich hebben aangemeld voor Offshore Energy 2011 staan in de startblokken om het
publiek te onthalen op een stortvloed van informatie over hun diensten en producten. Op deze pagina’s een greep uit de
expositieprogramma’s, met daarbij in het bijzonder aandacht voor de noviteiten. De gegevens zijn gebaseerd op
informatie zoals die ons is verstrekt door de verschillende bedrijven.

Stand 152
Alphatron

Stand 135
Bluestream Offshore

Alphatron’s IT&AV Solutions a Marine
department specializing in onboard IT &
AV proudly announces Alphatainment,
a modular Maritime Entertainment
concept. Alphatainment is an IP based
concept serving the welfare of Crew
and/or Passengers onboard ships.
Alphatainment consists of two
individual disciplines, being an Cabin
Entertainment System (CES) and a
Personal Entertainment System (PES).

Bluestream Offshore is a service provider
who performs work at normally
inaccessible locations, be it subsea or at
height. Its services encompass inspection,
repair and maintenance and support
operations to install and dismantle assets
in a safe, controlled and effective way.
Bluestream Offshore has expanded her
capabilities by the recent order of a new
Seaeye Cougar XT light-work ROV.
The Cougar XT will be used for light
construction tasks, remote tooling,
HP cleaning, diver support, salvage,
drill support, well intervention, nondestructive testing, pipeline survey’s
and platform inspection, repair and
maintenance.

The Cabin Entertainment System is an
installation and user friendly system
for designated areas onboard using no
extra cabin hardware other than a TV
and a remote control. The centrally
placed server has the possibility to
distribute multimedia services such as
HD TV, Video On Demand, Audio On
Demand and a variety of Infotainment
via a settop box that can be installed
out of sight.
The Personal Entertainment System is
a Seatback Entertainment system for
Passengers. The centrally placed server
distributes on demand multimedia,
such as movies, music, games and
Infotainment directly to latest
technology touch panels in each
passenger chair. The system uses the
user friendly Android software for its
operation and earphones are supplied
for the passenger to enjoy the system
in all comfort.
Alphatainment uses hardware based
upon industry standard technology
ensuring worldwide support. The
software is developed through open
source software, ensuring less
complicated and above all more reliable
operation. If required remote access
through satellite communication
can be established while the vessel
is in operation.
www.alphatronmarine.com
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Launching of the Cougar.

channels and 2 RS 485 channels and the
system has a dedicated fibre for 1 GB
Ethernet. The Bluestream Cougar XT is
transformed into a high tech subsea
platform, which enables modular
connection of almost all modern high
resolution sensors. The system is based
on single mode fibre which enables data
transport over greater distances then
over multimode systems. The ROV will
join the existing fleet of five Saab Seaeye
Tigers, and two Surveyor Plus systems.
www.bluestreamoffshore.com

Stand 211
Damen Shipyards Group
The Dutch Damen Shipyards group is
introducing a range of dedicated wind
farm support vessels, accessibility and
transfer systems and it has also
developed a complete concept whereby
it offers a fully-integrated, infrastructure
package for a wind farm. The pioneering
concept comprises everything needed,
including a heavy lift vessel, Fast Crew
Suppliers, Shoalbusters and Multicats,
as well as the associated access systems.
The Fast Crew Supplier 2610 (FCS 2610)
is one of the most innovative design
concepts developed by Damen in the
last decade.

The system has safely executed its
first project in the Mediterranean Sea.
The Cougar XT has been utilized to
perform mattress installation. In total
188 mattresses were laid, with only the
Cougar XT handling the mattress
installation frame.
High speed support vessel 2610.

ROV Workshop manager Frank Groot
explains; the difference between our
system and a regular Cougar XT is that
Bluestream has chosen to integrate the
fibre optic system of the much larger
Seaeye Jaguar WCROV into the Cougar
XT. This results in twice the normal
capacity. It enables the simultaneous
recording of 4 camera images, 4 RS232

More than a year in development, the
Twin Axe FCS 2610 design is a further
development of Damen’s highly
successful Sea Axe concept. With the
trend to go further offshore, Damen is
well aware that vessels have to be more
comfortable and have very good
seakeeping behavior. Damen’s R&D

OFFSHORE ENERGY

Energy 2011

department spent a great deal of time
improving the design of conventional
catamarans to enable the FCS 2610 to
offer unrivalled seakeeping behavior and
lower resistance. This not only provides
Operations & Maintenance personnel
with a much more comfortable ride, it
also reduces fuel consumption. Crucially,
the raised work deck and Sea Axe Bow
allows the vessel to keep up its speed in
a higher sea state, greatly extending the
operating window.
www.damen.nl

Stand 262
DISA Maritime
DISA International is door haar oorsprong
in de duikwereld altijd gericht geweest
op het ontwikkelen van allerhande
gereedschappen om werkzaamheden
onder water veiliger en sneller te laten
verlopen. Daarnaast is het verkrijgen van
betrouwbare informatie omtrent positie
en conditie van objecten onder water een
behoefte waaraan, met het beschikbaar
komen van geavanceerdere apparatuur,
steeds beter gehoor kan worden
gegeven.

Beide terreinen komen nu samen in door
DISA ontwikkelde commando-containers
van waaruit de leider van enige
onderwater operatie in staat wordt
gesteld om alle ter beschikking staande
signalen van zowel apparaten als
positiebepaling (waaronder ook real-time
positionering) op heldere wijze
gepresenteerd te krijgen en ook van
hieruit de operatie aan te sturen. Dit alles
zonder dat er nog noodzaak bestaat om
via andere kanalen aanvullende
informatie te moeten vergaren.
Het bijkomende probleem van
‘toeschouwers’ tijdens een operatie
die staan te dringen om ook iets van de
beschikbare informatie te bemachtigen
is tevens opgelost, want via draadloze
verbindingen kan door een klant
aangegeven worden waar hij welke
informatie beschikbaar wil hebben voor
overige deelnemers aan de operatie.
De grote winnaar in deze aanpak is
‘Veiligheid’, want door zoveel mogelijk te
automatiseren en vervolgens ook centraal
en op een veilige locatie aan te sturen
kunnen ongelukken door gebrekkige
communicatie worden voorkomen. DISA
gebruikt deze commando-containers bij
verschillende typen van werkzaamheden.
Bij duikoperaties voor het storten van
beton bij civiele projecten, het installeren
van een olietank op Noordzee, tot het
bergen van wrakdelen. Kortom een
breed inzetbare oplossing.
www.disamaritime.com

Stand 253
Dockwise

Een DISA duiker in de commando-container.

In August, Dockwise announced the Type
0 vessel’s new name: Dockwise Vanguard
- a name in keeping with Dockwise’s
tradition of remaining firmly at the helm
of innovative Heavy Marine Transport
solutions. By means of an innovative and
eye-catching banner, fixed to Dockwise’s
Breda office building, Dockwise formally

Dockwise’s new vessel is the talk of the town.

introduced its new and revolutionary
bowless vessel.
On July 25, the Dockwise Vanguard’s first
firm contract was announced in a press
release. The new vessel will transport
Chevron’s Jack and St. Malo hull from
Busan, Korea, to Corpus Christi, Texas.
This contract illustrates that, despite still
being under construction, Dockwise’s
new vessel has the potential to lead the
way in a new and exciting market in the
Heavy Marine Transport sector.
It goes without saying that Dockwise
will be present at the Offshore Energy
Exhibition and Trade Show in October
at the RAI in Amsterdam where it will
feature, among other things, the
Dockwise Vanguard vessel in all its
“bowless and innovative glory”.
As Dockwise’s new vessel was “the talk
of the town” at the OTC in Houston back
in May, Dockwise expects even more
traffic at its booth during the Offshore
Energy Exhibition as the Dockwise
Vanguard has secured its first contract.
www.dockwise.com

Stand 240
Fugro Survey
In Q1 2013 Fugro Survey B.V. in
Leidschendam, The Netherlands will take
delivery of a new-build vessel, M/V Fugro
Pioneer; the first of Fugro’s FOSCV series
of dedicated survey vessels. Designed to
Fugro specifications and fitted with the
latest survey equipment these are the
4 / 2011
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most advanced vessels of their type.
The new vessel will be able to carry out
the full range of site and route survey
tasks to obtain the high resolution data
necessary for safe, efficient and costeffective planning, design and
engineering activities for the installation
of pipelines, platforms, manifolds, wind
turbines and other seabed structures.
This versatile vessel will include facilities
for light geotechnical investigations
(Vibrocores, CPT) and will be DP capable.
Accommodation on board meets the
expectations of Fugro staff and Clients
alike. The vessel will be operated in
North-West Europe.

The M/V Fugro Pioneer.

Fugro Pioneer is part of Fugro’s global
vessel replacement schedule with the
objective of removing older tonnage
from the fleet and differentiating Fugro
from other providers.
www.fugro.com

Stand 221
HGG Profiling Contractors
HGG is al 25 jaar de specialist in het
snijden van buis, balk, koker. Als
producent van snijmachines en als
loonsnijbedrijf. De autogeen of plasma
snijdende machines worden ontwikkeld
en geproduceerd voor grote buis-, balk-,
koker- en andere profielverwerkende
bedrijven over de hele wereld. Grote
scheepswerven, offshore constructies
bouwende werven en andere
metaalverwerkende bedrijven vragen aan
HGG – met verkoopkantoren in de USA,

Voorbeeld van een dikwandige buis.
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China, India en Singapore – om voor een
bepaalde bewerking een oplossing te
bedenken.
De nieuwste ontwikkeling is een
visiongestuurde balkensnijmachine
waarvan de lasers voor de plaatsbepaling
en de visioncamera’s voor het bewerkingsen controleproces door het HGGsoftwaresysteem worden bewaakt en
bestuurd.
HGG heeft veel klanten die niet zelf
een eigen snijmachine bezitten. Veel
offshore operators en hun contractors
bijvoorbeeld hebben regelmatig nieuwe
balken, kokers of buizen nodig die in
een speciaal profiel gesneden zijn.
Maar het loont niet voor deze bedrijven
om een eigen snij-unit op te zetten
en dus besteedt men deze specialistische
snijwerkzaamheden uit aan
snijspecialist HGG.
“We snijden hier in onze werkplaats
allerlei buizen, kokers, balken en
profielstukken voor derden,” zegt
directeur Karman. “Maar we nemen
onze machines ook mee naar
opdrachtgevers om terplekke een snijopdracht uit te voeren.” HGG
ontwikkelde onlangs een systeem voor
het opzetten van ‘footprints’ op buizen,
kokers en balken. “Wij plaatsen op
vooraf aangegeven referentiepunten een
markering, waar later door andere
bedrijven bijvoorbeeld ogen, haken of
opzetstukken moeten worden
aangebracht. De klant kan na aankomst
van het materiaal gelijk beginnen met
samenstellen, zonder verder meet- en
aftekenwerk. “Het bespaart enorm veel
tijd bij de eindgebruiker,” aldus Karman.
www.hgg-group.com

Stand 357
Huisman Equipment
On Saturday 6 August 2011, Huisman
successfully installed the Multi Purpose
Tower and substructure, with a total
weight of over 2400mt, onboard the
Noble Globetrotter 1 vessel by using
the Matador III and the Taklift 4.
The operation started at 7:00hrs and
at 19:00hrs both sheerlegs were
disconnected from the tower. So after
being assembled on the Huisman
Schiedam quayside for several months,
the tower is now at its final location and
is currently being welded to the vessel.
In parallel, activities are ongoing for
the installation onboard the Noble
Globetrotter 1 of all other equipment
produced at Huisman facilities in China,

Installation of the Multi Purpose Tower and
substructure on board the Noble Globetrotter 1.

Czech Republic and The Netherlands.
This type of drilling unit, based on
Huisman’s proprietary vessel design,
represents a step change in the industry.
This vessel is designed to offer a lower
cost and flexible alternative for drilling
in ultradeep waters.
The selection of Huisman’s compact
box type drilling tower instead of a
conventional derrick allows for a
significantly smaller sized vessel
compared to other deepwater drillships
of similar capacity. In addition, it offers
improved operational efficiency as a
result of the different equipment layout.
The order for the first Noble Globetrotter
I was signed in 2009 and a second order,
for the Noble Globetrotter II was
awarded to Huisman in 2010. The Multi
Purpose Tower for the Noble Globetrotter
II is currently under construction and
will be delivered in 2012.
www.huismanequipment.com

Stand 231
iPS
iPS is deeply rooted in the Dredging
industry since 1988. Over the years,
the company has expanded it’s expertise
to other Maritime related markets such
as Offshore and Oil & Gas. Director Erwin
Broeders: “The markets are moving fast
which forces us to give an adequate
response. The company continues
growing according its strategic ambitions.
Due to these developments, iPS decided
to focus more on specific markets. This is
why at the end of this year the Offshore /
Oil & Gas department will open its own
office in Scheveningen, The Netherlands.
For the last months, iPS also opened an
office in Perth, Australia, and is following
emerging markets in West-Africa,
Brazil and the Middle-East.
Erwin Broeders: “It’s exciting to see
the many worldwide developments
which directly affect our company.
It keeps us on our toes.”
www.ipspowerfulpeople.com
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In recognition of its all-in-one installation
works for the Greater Gabbard Offshore
Wind Farm (UK), Jumbo was contracted
for another European wind farm where
one of its J-Class vessels will install more
than 100 Transition Pieces. Mobilization
will include a motion compensated
access bridge, a grout plant, two passive
lifting compensators of in-house design
and grillages for transporting 9 TP’s
per voyage.

Sample of the Maritime By Holland Pavilion.

Stand C
Maritime by Holland
Dutch maritime technology, products
and expertise will be presented at the
Maritime by Holland Pavilion on Offshore
Energy 2011.
Experience the key characteristics of
the Dutch Maritime Industry: innovation,
cooperation and most of all, top quality.
Maritime technology for harsh conditions
The offshore Industry is getting more and
more challenging and technically
advanced. Maritime expertise supports
the oil and gas and renewable industry
in its activities further off coast.
Because of its excellent name, maritime
knowledge from Holland is widely used
worldwide and frequently asked. These
can be found at the Maritime by Holland
Pavilion at booth C, close to the entrance.
This is Maritime by Holland Maritime by
Holland is a joint initiative of 11,000
companies within a 100 km radius,
powering the maritime cluster in Holland.
Entire industries with a global leadership
position.
Together, the Dutch maritime sector
generates social and economic value for
clients worldwide through an unbeatable
combination of expertise, imagination
and collaboration.
www.hme.nl

Jumbo expects to expand in both the renewable
energy and deepwater installation industries.

In addition, Jumbo recently showed its
feedering capabilities in completing the
transport of 51 monopiles for the
‘Walney 2’ wind farm. The delivery
schedule consisted of 8 monopiles per
voyage. Jumbo handled all engineering,
incl. designing and manufacturing
the saddles and seafastenings, in a
short time.

dreiging aanwezig is, is voorkomen
bittere noodzaak. Door haar brede en
veelzijdige product aanbod is Laco
uitstekend in staat te voorzien in de
juiste oplossing. Ingersoll-Rand, een
van de topmerken in het Laco
leveringsprogramma, biedt zowel op
gebied van pneumatische
handgereedschappen, als ook
pneumatische membraanpompen en
hijs- en hefmiddelen de beste
mogelijkheden, waarmee veel extra
veiligheid kan worden verzekerd.
Verticaal en horizontaal verplaatsen van
goederen kan uitgevoerd worden met de
wereldwijd gewaardeerde IR luchtlieren
en – takels in Ex uitvoering. Classificatie
van deze producten is veelal voor
toepassing in zone 1 en 2.
Indien boutverbindingen dienen te
worden gedemonteerd of (op
voorgeschreven aanhaalmoment/
voorspanning)gemonteerd, is absolute
veiligheid noodzakelijk, omdat de
gebruiker op zeer korte afstand staat
van de gebruikte gereedschappen.
Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden
beschikbaar, zoals slagmoersleutels
met speciale doppen, pneumatische
moeraanzetters en pneumatisch/
hydraulische momentsleutel pompen.
Om vonkvorming te voorkomen zijn veel
van deze producten gefabriceerd volgens
de ATEX 95 richtlijn.

Jumbo has appointment ‘Tecnoil
Comercio e Representacoes’ as its agent
to further strengthen its position in the
Brazilian Oil & Gas market. Contracts
Manager Erik Kleijn says: “It is important
for Jumbo to work together with a local
agency which understands and knows
the Brazilian market. Tecnoil is such an
agent. Together we can offer clients
both innovative solutions in offshore
installation up to 3,000 m water depth
as well as heavy lift transportation.”
www.jumbo-offshore.nl

Laco is uitstekend
in staat te voorzien in de juiste oplossing.

Stand 226
Laco

Stand 216
SOMA Bedrijfsopleidingen

Laco zet in op veiligheid en levert
machines en gereedschappen, welke
voldoen aan de ATEX 95(ATEX 94/9/EG)
richtlijn. Explosieve atmosferen kunnen
ontstaan door brandbare gassen, damp,
nevel of stof. Juist in een offshore
omgeving, waar veelvuldig explosieve

Nieuwe opzet Crane operator en
Banksman opleiding bij SOMA.
De basis opleiding voor Crane operator
en de refresher zijn geheel vernieuwd,
evenals de Banksman opleiding.
De vernieuwingen zijn in onderling
overleg met NOGEPA en

Voor aandrijving van machines staat een
groot scala aan ATEX luchtmotoren ter
beschikking.
www.laco.nl

Stand 234
Jumbo Offshore
Jumbo Offshore, the heavy lift transport
& installation contractor, recently secured
a contract for a European wind farm
and appointed a Brazilian agent to help
secure its deepwater ambitions.
Using its DP2 offshore heavy lift vessels
and proven installation technology,
Jumbo expects to expand in both the
renewable energy and deepwater
installation industries.
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vertegenwoordigers uit de offshore
industrie gerealiseerd.
De opleiding Banksman bevat meer
praktijk waardoor kandidaten de
mogelijkheid krijgen om het in theorie
geleerde in realistische praktijksituaties te
oefenen. De opleiding voor Banksman
neemt 3 dagen in beslag welke bestaan
voor 40% theorie en 60% praktijk.
De opleiding voor de Crane operator is
aangepast aan de laatste ontwikkelingen
binnen de offshore. De inzet van een
MIPEG systeem en de simulator moeten
(toekomstig) Crane operators nog beter
voorbereiden op hun taak. De opleiding
voor de refresher wordt sinds kort
afgesloten met een erkend NOGEPA
examen.
De examen vragen en opdrachten komen
uit een examenbank die in samenwerking
met NOGEPA is samengesteld. SOMA
Bedrijfsopleidingen wil met de
aanscherping van de examens de
kwaliteit van de opleiding Crane
operators naar een hoger niveau
brengen. Veiligheid en kwaliteit staan
hoog in haat vaandel voor SOMA
Bedrijfsopleidingen.
Recent heeft SOMA Bedrijfsopleidingen
een CEDEO erkenning behaald. Dit is een
erkenning die ingaat op de kwaliteit van
opleidingstrajecten. De afnemers van
opleidingen hebben de dienstverlening
van SOMA Bedrijfsopleidingen met
geweldige cijfers gewaardeerd.
Op een schaal van 1 tot en met 10 is
SOMA Bedrijfsopleidingen door haar
klanten beoordeeld met een gemiddelde
van 9,75. De komende jaren wil SOMA
haar dienstverlening nog verder gaan
verbeteren.
ww.somabedrijfsopleidingen.nl

Stand 346
Stemar Engineering
This wasn’t your usual scanning project:
A ship owner wanted to know whether it
would be feasible to convert one of its
ships into a cable layer. The challenge:
Accurate line plans of the ship were no
longer available and re-measurement was
required. On top of that, the ship was
deployed on a major 24/7 offshore
project in the Baltic. The solution: Dutch
firm Stemar Engineering bv was hired to
take critical measurements at sea.
The Stemar team scanned the cargo area
non-stop from the moment they climbed
onboard until they returned to port. "By
the time we finished the last scan, the
60
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ideally suited for this vessel which will be
equipped with the latest and most
technological advanced equipment
available today. Along with other services
such as training and spare parts
Thrustmaster's engineering services
include custom thrusters and propulsion
designs.
Scanning the cargo aerea.

ship was docked again," Technical
Director M. Rood says. "It was 7 o’clock
in the morning and the conveyor belts
were pushed above our heads to dump a
new load of stones into the cargo hold.”
Back in Alkmaar they processed the data.
The registration involved the connection
of the different scans using targets on
the ship. The 3D model of the ship
compiled from the 14 scans was very
clean and accurate, 3 to 5 mm. Given the
circumstances, that is pretty impressive.
“By taking the measurements ourselves,
we keep the communication lines short.
That means faster and better service for
our clients. Everything in the field of view
is measured. Sometimes details that
seem irrelevant during the scan prove to
be very important in the design phase.
With the Trimble FX Scanner, one can be
assured that they will never be short of
measurements.”
www.stemar.com

These vessels will be delivered in the
fourth quarter of 2012 and the second in
the second quarter of 2013.
www.thrustmastertexas.com

Thrustmaster worked closely with Tidewater
Marine and Bay Shipbuilding in defining an
ideal propulsion system.

Stand 143
TrustLube
Stand 213
Thrustmaster Europe
Thrustmaster of Texas has been awarded
the propulsion system for two 92.4
Meter Platform Supply Vessels to be built
by Fincantieri Marine Group's Bay
Shipbuilding Company, Sturgeon Bay,
Wisconsin for Tidewater Marine LLC.
The main propulsion system will consist
of two Thrustmaster model TH2500MZ
Z-Drives rated at 2700 horsepower each.
In the bow will be one Thrustmaster
model TH1000MLRN Retractable
Azimuthing Thruster rated at 1150
horsepower and one Thrustmaster model
66TT1000ML tunnel thruster rated at
1000 horsepower. The Z-Drives and
thrusters are designed and being built
to ABS Polar Class 7.
The two PSVs are of a state of the art
design and will be based on the MMC
887 LH PSV Design from MMC Ship
Design of Poland to be Diesel Electric and
built to ABS Polar Class 7 and DP-2 class.
Thrustmaster worked closely with
Tidewater Marine and Bay Shipbuilding
in defining a propulsion system that is

TrustLube is a dynamic Dutch company
that specializes in innovative and
environmentally sound lubrication
systems. TrustLube products enable the
maritime and (petro)chemical industry to
save a considerable amount of time,
money and energy. For each lubrication
point an exact dosage of lubricant is
used. The systems are suitable for oil and
grease lubrication. The hermeticallysealed systems prove themselves in
practice. All lubrication processes are
recorded and monitored by a unique
monitoring module, using wireless
connections. Ambient temperature, line
length and viscosity do not affect the
lubricant dosage. TrustLube systems not
only enable savings up to 70% on
lubrication costs, they also improve the
continuity of the industrial process. By
decreasing corrosion, the lifecycle of
equipment is lengthened and repair costs
are diminished. TrustLube products are
used by well-known, worldwide
operating companies.
At the Offshore Energy Exhibition,
TrustLube gives a ‘sneak peek’ of one of
its latest innovations: the open gear
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contractor. The investment comprises
part of Van Oord's comprehensive
investment scheme for 2011-2015 of
EUR 1 billion.
www.vanoord.com

TrustLube products enable the offshore
industry to save a considerable amount
of time, money and energy.

lubrication system. This reliable system is
developed especially for the rack and
pinion lubrication of large installations
like windmill platforms and drilling rigs.
A working model of this system, shown
at the TrustLube stand, demonstrates the
smart, ‘green’ and time-saving sprocket
wheel lubrication.
In November 2011, TrustLube will move
its operations from Willemstad to
Business Park Borchwerf II in Oud Gastel,
along motorway A17. In line with
TrustLube’s ‘green’ philosophy, the new
company building will be equipped with
energy-saving solutions, such as a heat
recovery system and led-lighting.
www.trustlube.com

Since 1987 Versatec Energy BV provides
an innovative and dynamic approach to
loss control engineering, operations
support and project management for the
Oil & Gas and Wind energy industry, on
land and offshore. Versatec personnel
has its roots in a wide range of
operational expertise. Most people within
Versatec have been involved in the
operation of smaller and larger facilities
both onshore and offshore.
Versatec’s experience extends from
involvement during early phases of a
development through to project
completion an operations support.
Keywords are: Project Assurance,
Operations Assurance, HAZOP, Hazid,
Commissioning, Operations-,
Maintenance-, Training Manuals,
Development of E-learning materials and
3D Avatar training.

Stand 227
Van Oord Offshore
Van Oord has bought a Shallow Water
Pipe Lay (SWPL) Barge for pipeline
installation in shallow water. With this
barge Van Oord extends its services to
the offshore industry. The purchase is in
line with Van Oord’s growth strategy of
its offshore activities and the
reinforcement of its position as an
Engineering, Procurement, Construction
(main) contractor. The barge is under
construction in Nantong, China and will
be operational late 2012.
The length of the barge is 120 m and its
width is 40 m. With this barge 18 - 48
inch pipelines can be installed in water
depths from 6 - 50 m. In some cases,
depending on the pipeline diameter,
installation is possible to a depth of 100
m. The barge is equipped with a 500
tonnes crane and has accommodation
for 300 people.
Together with the existing services for the
construction of landfalls, the installation
of rock, trench dredging and backfill and
the installation of Single Point Mooring
(SPM)-systems, this addition to the fleet
will enable Van Oord to offer an
integrated package of offshore services
to oil and gas companies as EPC (main)

CENTUM VP Release 5.

Stand 371
Versatec Energy and Radial SG

Platong Gas Complex.

Versatec is authorized reseller of
Viewport software made by Radial SG.
The Viewport software makes your
published technical documentation
accessible and keeps it up-to-date. It is a
publication platform that complements
your existing document management
system. Radial SG® Viewport provides
intuitive insight in the vast amounts of
published technical documentation that
are present in large and small
organizations.Examples of Viewport
clients include Northern Petroleum NL,
Total E&P Nederland B.V. and Centrica
Energy Upstream.
www.versatec.nl

Stand 327
Yokogawa Europe Solutions B.V
Yokogawa heeft een nieuwe versie
aangekondigd van het CENTUM VP

geïntegreerde productiebesturingssysteem. Met een nieuw Field Control
Station, een nieuwe Unified Gateway
Station (UGS) voor betere
systeemintegratie, uitgebreider
alarmmanagement en ondersteuning
voor Windows 7 en Windows Server
2008 speelt CENTUM VP Release 5 in
op de snelle groei van de digitale
veldtechnologie. De nieuwe, krachtige
versie 5 maakt beter gebruik van
procesinformatie mogelijk en draagt
door de vereenvoudigde engineering bij
aan vermindering van de lifecyclekosten.
De integratiemogelijkheden met
verschillende sub-systemen zorgen
bovendien voor een uniforme ‘look &
feel’ voor de operator.
Digitale veldtechnologie wordt in tal van
industrieën ingezet en draagt bij aan
verbetering van de onderhoudsefficiency
in productieomgevingen. Yokogawa
speelt sinds 1998 een hoofdrol bij het
definiëren van internationale standaarden
voor de FOUNDATION fieldbus. Deze
veldbus vermindert niet alleen de
hoeveelheid veldbekabeling, maar maakt
ook de introductie van intelligente
veldapparatuur mogelijk. Bovendien kan
de digitale veldapparatuur met de
veldbus beter worden beheerd en
gediagnosticeerd voor optimalisering van
de procesomgeving. De nieuwste versie
van CENTUM VP biedt een Field Control
Station dat speciaal voor de digitale
veldtechnologie is ontwikkeld.
CENTUM VP Release 5 omvat een Unified
Gateway Station (UGS) dat de integratie
met sub-systemen vereenvoudigt.
CENTUM VP kan op die manier alle
systemen, waaronder PLC-systemen,
besturen en monitoren.
Yokogawa’s Consolidated Alarm
Management Software (CAMS) omvat
nieuwe functies die zijn geoptimaliseerd
voor het beheer van veranderingsprocessen, zoals gespecificeerd in het
standaard alarmmanagement
lifecyclemodel van ISA18.2.
CENTUM VP Release 5 ondersteunt
Microsoft’s meest recente Windows 7
en Windows Server 2008 besturingssystemen. De onderhoudskosten kunnen
op deze manier aanzienlijk worden
gereduceerd.
www.yokogawa.com/nl/
4 / 2011
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Jumbo expands fleet
with new vessel

World’s first vessel-to-fpso
transfer of personnel project

An agreement has been signed with
the Brodosplit shipyard in Split,
Croatia, for the construction of a
top segment heavy lift vessel. The
construction of this new generation
vessel confirms Jumbo’s position as
market leader in heavy lift shipping.
The new vessel will have a length of
152.60m and a beam of 27.40m and
is equipped with 2x 1.100mt cranes
(at 27.5m outreach). In tandem the
cranes can lift up to 2.200mt. This
makes it the strongest heavy lift
vessel in the world. To be able to
work in Arctic regions, the vessel is to
be built under ice class. For offshore
operations the vessel will be prepared
for future DP2 installation.

Offshore Solutions announces the successful completion of the world's first vessel-toFPSO (floating production storage and offloading) personnel transfers, using a heavecompensated marine walk-to-work system. During July and August OSBV's patented
Offshore Access System (OAS), mounted on the MS Stril Explorer (chartered by SeaHold
GEOSHIPS) successfully transferred personnel to and from Shell Expro’s Anasuria FPSO,
(located approximately 175km east of Aberdeen), with no safety incidents.

Estimated delivery date of the new
vessel is March 2013. The vessel will
be operational in June 2013. Jumbo
also has an option for a second vessel
at the shipyard in Split.
By this fleet expansion, Jumbo will
serve her customers with a versatile
fleet of 13 (optional 14) heavy lift
vessels with lifting capacity in the
range of 500t to 2.200t.

Chinese order for
Bakker Sliedrecht
Bakker Sliedrecht received the order
from Shanghai Zhenhua Heavy
Industries Co., Ltd (ZPMC), to supply
the main electrical equipment to be
installed on the new cable laying vessel
for Boskalis. The contract comprises
the design and delivery of the
switchboards, the multi drive systems
for the thrusters and winches, the
AMS/PMS system which is based on
Bakker's own BIMAC platform, as
well as the Kongsberg DP system.
In addition Bakker will be responsible
for the system integration.
Bakker's Chairman, Sjaak Verhoeven,
underlines the importance of the order
for the development of the Chinese
market as follows: "We are glad our
Chinese customers recognize the
added value of working with Bakker
Sliedrecht. Our people are dedicated
to supply the best possible technology
combined with the highest quality
standards and we thank our Chinese
customers for their confidence."

Some 24 operational connections were made, facilitating 294 individual crossings.
The transfers were achieved while the MS Stril Explorer carried out diving activities
during the same period, demonstrating further flexibility of a vessel-mounted OAS.
Lindsay Young, OSBV's managing director believes that this project provides an
excellent showcase for walk-to-work technology. He said: "The capability to safely
transfer personnel from a platform supply vessel or support vessel to FPSOs’ opens up
a much broader range of project and maintenance opportunities for many North Sea
oil and gas operators. Completing this project in less than seven weeks demonstrates
the excellent working relationship between OSBV, Shell Expro, SeaHold GEOSHIPS
and our respective sub-contractors. The OAS used on this contract was also the first
one incorporating the free-standing modification. The free-standing version retains
all the safety and operational features of the original system, with the variation that it
is mounted on a skid. This enables the OAS to be quickly installed on the host vessel,
making short-term hires much more economically attractive.”
That the whole project was concluded in less than seven weeks from the initial client
contact is a testimonial to what can be achieved with good relationships between
client, vessel operator and OSBV, and their respective sub-contractors.
Young added: "Up to now we have safely transferred more than 90,000 personnel
to fixed platforms. With this contract we have now taken several more steps forward
in demonstrating that marine access works. We have proven we can install our
free-standing self-contained OAS quickly on a vessel, connect to platforms or FPSOs'
using a variety of options and mobilise rapidly for short term hires, which are forming
an ever-increasing percentage of our enquiries."
Allan Syme, project manager for the Anasuria Support Vessel Project, said: “Offshore
Solutions worked with us over a very short timescale to provide a gangway for the first
trial of a walk-to-work solution between a DP vessel and a turret moored FPSO to
support an air diving campaign and shutdown. They were selected due to the robustness
of their design and willingness to commit to deliver in what was a fast track project.
The equipment proved reliable in service and as a ‘proof of concept’ the exercise was a
success. We will certainly be keeping this option in our ‘tool kit’ for the future.”
Richard Smith, business development manager of GEOSHIPS, added: "GEOS
HIPS is extremely pleased
with the success and safe
completion of this
challenging and fasttracked scope of work.
The attitude and
professionalism of the
entire team as a whole
allowed us to achieve the
required objectives of our
client and a technical first in
the walk-to-work marketplace.
The new free-standing OAS
from Offshore Solutions
was seamlessly integrated
into our Stril Explorer,
allowing further projectrelated equipment to be
accommodated on board.
We look forward to working
with Offshore Solutions
again in the near future."
The new free-standing OAS.
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OPLEIDING
Nieuwe naam voor opleiding aan TU Delft

Offshore & Dredging
Engineering

De studie Offshore Engineering aan de TU Delft heet voortaan officieel Offshore & Dredging Engineering.
“De opleiding rond bagger-werkzaamheden heeft door de jaren heen een dominantere plaats in de studie gekregen,”
zegt hoofddocent en opleidings directeur dr.ir. Sape Miedema van de interfacultaire masteropleiding.

Waarom de verandering van naam van
Offshore Engineering naar Offshore &
Dredging Engineering? Miedema schetst
een stukje historie. “Begin deze eeuw
hebben vertegenwoordigers van een
aantal Europese landen de zogenoemde
Bologna overeenkomst getekend.
Daarin staat dat in Europa de opleidingen
gaan bestaan uit een bachelor- en een
master-deel. Dat betekent dat bachelor
opleidingen zelfstandige opleidingen
zijn geworden en de master ook.
Toen dat begon (2002/2003) was er de
mogelijkheid nieuwe masteropleidingen
te beginnen. De dredging engineering
van 3me en offshore engineering van de
civiele techniek zijn om de tafel gaan
zitten. Doel was om een masteropleiding
te beginnen voor alle activiteiten die op
zee gebeuren, zoals booreilanden,
baggerschepen, kortom alles wat buiten
de scheepsbouw op zee plaatsvindt. Dat
kon. Toen bleek dat iemand al Offshore
Engineering geregistreerd had en het
was makkelijk om die naam te gebruiken,
maar in feite was er toen al een fusie
tussen Dredging Engineering en
Offshore. We zijn gestart in 2004 en in
eerste instantie heeft binnen die
opleiding de offshore groep een beetje
de opleiding gedomineerd. Dit deel was
het grootst en het sterkst. De hoogleraar
Drediging Engineering zat tegen zijn
pensioen aan en vond het wel best.”
Naam
De opleiding is in de jaren gegroeid van
in 2004 15 studenten naar een paar jaar
64
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later 60 studenten. Miedema: “In de
tussentijd, ik praat dan over een jaar of
drie geleden, waren er wat mutaties.
De hoogleraar Dredging was met
pensioen gegaan en de hoogleraar
Offshore had een dubbelfunctie.
Hij werkte ernaast bij Heerema. Voor de
laatste jaren van zijn loopbaan heeft hij
ervoor gekozen helemaal in de industrie
door te brengen. Toen kwamen twee
nieuwe hoogleraren, voor Offshore en
Dredging. De nieuwe hoogleraar
Dredging trok er heel hard aan met
als gevolg dat binnen een paar jaar
Dredging meer dan 30 procent van de
afstudeerders had, maar daarnaast ook
een tiental promovendi. Dus het aandeel
van de groep baggertechniek nam
enorm toe binnen de opleiding. Een jaar
geleden hebben we daarover discussies
gevoerd. Baggertechniek is typisch
Nederlands. We zijn de enige opleiding
op de hele wereld op academisch niveau.
Moet dat dan ook niet in de naam
terechtkomen? Daar was op een
gegeven moment iedereen het mee eens.
We hebben toen een verzoek ingediend
bij het College van Bestuur, want zoiets
kun je niet zomaar doen, het moest zelfs
via de Raad van Toezicht. Zij gingen
akkoord en zo is het gekomen.”
Nieuwe studenten
Hoeveel nieuwe studenten zijn begonnen
met het nieuwe studiejaar? Is er een
stijging of een daling? “Met het nieuwe
studiejaar hebben we 65 nieuwe
studenten geteld, terwijl er in totaal

schat ik zo’n 190 masterstudenten
zijn ingeschreven. Formeel is het een
opleiding van twee jaar, maar we
hebben ook studenten van het HBO en
die moeten eerst een schakeljaar doen.
De gemiddelde student doet er niet
precies twee jaar over. Alles bij elkaar is
er een doorlooptijd drie jaar.”
Hoe zit het met de zogenoemde ‘harde
knip’? “Dat is lastig en is misschien ook
een reden dat een aantal studenten niet
heeft ingeschreven voor een master.
Want strikt formeel moet een student
zijn bachelor volledig af hebben voordat
hij met zijn master kan beginnen.
Dat geldt ook voor HBO studenten.
Zij moeten het schakeljaar volledig af
hebben voordat ze met de master
kunnen beginnen.” Toch is hierover een
oplossing gevonden. “Studenten die de
bachelor niet binnen hebben, kunnen
zich niet inschrijven voor tentamens van
de masteropleiding. Om het leed wat te
verzachten, heeft onze faculteit besloten
dat alle vakken uit het laatste jaar van
de bachelor in oktober herkanst kunnen
worden, zodat studenten die nog één á
twee vakken moeten doen alsnog hun
bachelor kunnen halen en daarna
deelnemen aan de masteropleiding.
Het is ook zo gepland: we hebben zeven
weken college, daarna een ‘witte week’
waarin studenten kunnen studeren.
In die week vinden de herkansingen
plaats van de bachelor-opleiding. En dan
komen twee weken tentamens van de
mastervakken. Zo probeert onze faculteit
het leed te verzachten.”

OPLEIDING

Nooit
meer
last van
corrosie?
kies voor een
kunststof
leidingsysteem

Verder zijn er nog enkele kleine
wijzingen. “We hebben twee vakken
gecombineerd,” licht Miedema toe.
“In het eerste verblijfsjaar hadden we
een vak ‘Survey of offshore engineering’,
dat was een vak met heel veel
gastdocenten uit het bedrijfsleven.
Het vak gaf een overzicht over het hele

vakgebied. Maar daarnaast hadden
we ook een vak dat heet ‘Introduction
of offshore engineering’. Dat deed
hetzelfde maar dit werd gegeven door
onze eigen docenten. Die twee vakken
nu hebben we gecombineerd tot één
nieuw vak: Exploring offshore- and
dredging engineering. Daar combineren
we in wezen die twee oude vakken, maar
hebben we ingeroosterd in het eerste
kwartaal. Het gevolg is dat studenten
na een kwartaal een specialisatie kunnen
kiezen, omdat ze de introductie in zijn
geheel gehad hebben. Terwijl in het oude
programma, begon het ene vak na het
eerste kwartaal en het tweede vak na het
tweede kwartaal, zodat ze daarna pas
een specialisatie konden kiezen.”
Toekomst
Hoe ziet Miedema de toekomst van de
studie. “Heel rooskleurig, want als we
kijken naar zowel de olie-, gas- als
baggermarkt, dan heeft de wereld niet
alleen steeds meer energie nodig, maar
de wereld heeft ook steeds meer havens
en vaarwegen. Er is nu even een dip
internationaal, maar op lange termijn
ben ik ervan overtuigd dat dit een
markt is die alleen maar groeit.”
Trouwens al onze studenten vinden
gemakkelijk een baan.

Kunststof leidingsystemen
van GF Piping Systems,
de oplossing voor aan
boord! Laat u overtuigen
van de voordelen van onze
gecertificeerde leidingsystemen voor de scheepsbouw en offshore.

www.georgfischer.nl

GF-SB-1104

Curriculum
Zijn er nog veranderingen in het
curriculum? “Ja, we hebben een aantal
wijzigingen,” zegt Miedema. “Laat ik
beginnen met een organisatorische
wijziging. De opleiding duurt twee jaar
en in het verleden was het zo dat de
eerste vijf kwartalen de studenten vakken
konden doen en stage konden lopen.
Probleem was dat ze tegelijkertijd vakken
moesten doen: het liep een beetje door
elkaar. Het zesde, zevende en achtste
kwartaal konden ze werken aan het
afstuderen. Dat wijzigen we nu. Het
eerste jaar kunnen ze hun vakken doen,
het tweede verblijfjaar begint met een
stage en vervolgens zijn er drie kwartalen
voor het afstuderen. Op die manier
probeer ik te voorkomen dat het vakken
doen en het afstuderen door elkaar heen
gaan lopen.” Hij erkent dat studenten
voorheen door het stage lopen geen
tentamens konden doen, want de stages
zijn bijna allemaal in buitenland. “Dan
komen ze terug, willen ze afstuderen,
maar er staan nog vakken open. Dan
kunnen ze niet echt concentreren op het
afstuderen en dat gaat altijd ten koste
van de kwaliteit.”

SLINGEREN
Roll damping onderzocht door Bart Kroes

‘Voorspellen maximale
slingerbeweging
stapje dichterbij’
“Na mijn onderzoek hebben we een stapje gezet richting accurate
voorspelling van de roll-, of slingerbeweging van een FPSO in de eerste
ontwerpfase.” Aan het woord is Bart Kroes. Hij studeerde op 6 juni af aan
de vakgroep Offshore Engineering van de TU Delft. Zijn onderzoek heeft
als titel ‘Roll damping of ship shaped offshore structures in waves’.
Hij studeerde af als stagiaire bij het Schiedamse SBM Schiedam.
Kroes zegt dat zijn onderzoek toepasbaar
is op bijvoorbeeld een producerend
olieschip, een FPSO (Floating, Production
Storage Offloading). “Als een FPSO
produceert, ligt zij ergens op zee. Golven
hebben dan invloed op de beweging
van het schip.” Hij vertelt wat precies
het probleem is. “Als het schip aan het
produceren is, is het dus onderhevig aan
de krachten van de golven. Die bepalen
op hun beurt weer de bewegingen van
het schip. Die bewegingen mogen niet
te erg worden, want dan ontstaan grote
versnellingen van procesapparatuur en
in het ergste geval moet de productie
worden stilgelegd. Dit kan zeer hoge
kosten met zich meebrengen. Daarom
wil men vooraf, als een FPSO wordt
ontworpen, weten wat de meest
waarschijnlijke maximum (Most Probable
Maximum MPM) slingerhoek is op een
bepaalde locatie ergens offshore. Je wilt
die beweging kunnen voorspellen in de
ontwerpfases.”
Voor één van de zes bewegingen, rollen
of slingeren, is het meest waarschijnlijke
maximum op dit moment moeilijk te
voorspellen, terwijl dit juist één van de
belangrijkste bewegingen is. Kroes:
“Voor de andere vijf bewegingen die een
schip kan maken - dompen, verzetten,
schrikken, gieren en stampen - zijn deze
maxima goed te voorspellen met een
lineaire theorie. Voor slingeren gaat deze
lineaire theorie helaas niet op. Dit komt
omdat de demping van die beweging
voor een groot deel bepaald wordt door
viskeuze effecten. Viscositeit is een
eigenschap van een vloeistof en zegt iets
over de stroperigheid van de vloeistof,
zeewater heeft dus ook een bepaalde
viscositeit. Doordat het effect van deze
viscositeit voor slingeren niet meer te
verwaarlozen is, wordt de bewegingsvergelijking niet-lineair, wat er simpel
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gezegd voor zorgt dat hij niet meer
oplosbaar is.”
Zoeken
Kroes heeft geprobeerd te zoeken naar
een manier hoe het slingeren voorspeld
kan worden. ”Dit heb ik gedaan middels
het analyseren van beschikbare
modeltestdata en het daarop loslaten
van een soort trendanalyse. Ik heb in
dit verband een methode ontwikkeld,
waarmee die demping van de
rolbeweging voorspeld kan worden.”
Of dat reeds gelukt is, is vooralsnog
de vraag. “Het heeft meer verificatie
nodig,” geeft Kroes in alle eerlijkheid
aan. “Ik zou graag zien dat het wordt
uitgebreid met nieuwe modeltestdata,
maar ik denk dat het wel de basis kan
zijn voor een redelijk nauwkeurige
voorspelling.”
Kroes benadrukt dat als deze specifieke
bewegingen beter voorspeld kunnen
worden, het een voordeel kan zijn voor
een offshore specifiek ingenieursbureau.
“Dan hoef je niet aan de conservatieve
kant te zitten tijdens het ontwerp.
Bijvoorbeeld een oliemaatschappij geeft
een tender uit voor de ontwikkeling van
een olieveld. Om een dergelijke opdracht
binnen te slepen, moeten bedrijven met
een betaalbaar ontwerp komen dat
voldoet aan alle eisen. Een van die
eisen kan een maximaal toelaatbare
slingerhoek zijn die eens in de honderd
jaar kan optreden op de gespecificeerde
locatie. Op dit punt kan mijn onderzoek
waardevol zijn, want als je niet met
zekerheid kunt zeggen wat de maximale
slingerhoek is, dan moet je conservatief
zijn en eigenlijk een grotere hoek
opgeven met oog op de veiligheid. De
maximale hoek word dan bijvoorbeeld
gesteld op 11 graden. Terwijl dit in de
praktijk ook best bijvoorbeeld 9 graden

had kunnen zijn. Dit zou voor de
oliemaatschappij impliceren dat de
productie niet hoeft te worden stilgelegd,
hetgeen weer een kostenbesparing
oplevert. Mocht het volledige ontwerp
dus competitief zijn, dan zou dit punt
wel eens doorslaggevend kunnen zijn.”
Bart Kroes kan ook aangeven hoe in het
ontwerp kan worden voorkomen dat
een schip gaat slingeren. “Het volledig
voorkomen van slingeren is onmogelijk,
wel zijn er verscheidene technieken om
het te reduceren. Eén daarvan wordt
vrijwel op alle FPSO’s toegepast, de bilge
keel of kim kiel. Dit is een kiel die aan de
twee hoeken van het schip onderwater
zijn gelast. Deze bilge keels introduceren
een tegenwerkende kracht waardoor de
slingerbewegingen van het schip worden
gedempt.”
Meer zekerheid
Kroes benadrukt dat het idee van zijn
thesis is dat hij de beweging van het
schip beter kan voorspellen, met meer
zekerheid, zodat je beter weet hoeveel
graden het schip slingert.
“Als je accuraat kunt voorspellen, heb je
een kleine foutmarge. Je kunt met meer
zekerheid stellen dat een FPSO maar één
keer in de tien jaar bijvoorbeeld boven
een bepaalde hoek uit komt. Gevolg:
de productie moet worden stilgelegd en
dat kost heel veel geld. Eigenlijk wil een
oliemaatschappij dat dit nooit gebeurt.
Zij is dus gebaat bij een betere
voorspelling.” Dit alles is dus een stapje
in de goede richting. Wat moet er nog
gebeuren? “Het moet verder gevalideerd
worden. Ik heb een bepaalde trendlijn
gezocht en gevonden en aan de hand
daarvan probeer ik een voorspelling te
doen. Die trendlijn moet nog verder
onderzocht worden en uitgebreid
worden met nieuwe modeltesten.”
Hoe lang dat gaat duren, is nog de vraag.

IRO NIEUWS

Bestuurs- en directiewijziging
IRO in 2012
Per 1 januari 2012 zal Gert-Jan Kramer aftreden als voorzitter
van IRO. Met ingang van deze datum zal Pieter van Oord het
voorzitterschap overnemen.
Tevens zal op genoemde datum de huidige directeur, Hans de
Boer, terugtreden en neemt Sander Vergroesen zijn functie als
directeur van IRO over.
Het bestuur en de leden van IRO zijn de heer Kramer, die meer
dan twintig jaar verbonden was aan IRO, dankbaar voor zijn
bestuurlijke inzet. Ook zijn het bestuur en de leden de heer de
Boer, die ruim tien jaar als directeur het gezicht van IRO vorm
gaf, bijzonder erkentelijk.

IRO Decommissioning Seminar
Op 12 oktober 2011 organiseert IRO i.s.m. Decom North
Sea en Navingo het Decommissioning seminar (Engelstalig).
Deelname aan dit seminar is gratis. Voor aanmelden ga
naar www.offshore-energy.biz en vink Side event
Decommissioning seminar aan.
Programma
14.00 Reception (Jade Lounge)
14.30	Welcome by Hans de Boer,
Managing Director IRO
14.35 	Market Overview and Update on Industry
Initiatives, Brian Nixon, Chief Executive,
Decom North Sea
15.00 	A Contractor's Perspective on
Decommissioning, Jelle Lanting,
Commercial Manager, Mammoet
15.30	Legal Perspective on Decommissioning,
Jan Kromhout, Lawyer Shipping,
Trade & Insurance, AKD
15.40 Questions and Answers
16.00 Drinks
17.00 End of Meeting

IRO leden krijgen tevens €100 korting op deelname aan het
overige conferentieprogramma van Offshore Energy.

IRO Offshore Wind Missie naar
het Verenigd Koninkrijk
28 juni – 30 juni 2011

niet alleen plannen zijn om voor 40GW offshore wind projecten
te bouwen, maar vooral omdat deze plannen ook op grote
schaal tot uitvoering worden gebracht.
Bovendien zijn buitenlandse toeleveranciers zeer welkom in
het Verenigd Koninkrijk. Erkend wordt dat buitenlandse
toeleveranciers nodig zijn om alle offshore wind plannen te
kunnen realiseren.
Overigens zijn al veel Nederlandse bedrijven betrokken bij
offshore wind projecten in het Verenigd Koninkrijk.Veel van
de missiedeelnemers gaven dan ook aan dat toelevering aan
de offshore wind industrie een belangrijk deel van hun
omzet vormde.
Deze missie is mogelijk gemaakt door ondersteuning van het
Agentschap NL onder het CPA programma. 12 Nederlandse
bedrijven hebben aan deze missie deelgenomen: 7seas Project
Services, Port of Amsterdam, BMO Offshore, Van Dam, Dutch
Offshore Innovators, Kersten Europe, IMT, Mammoet Europe,
Noordhoek Survey, Smulders Groep, Trelleborg Ridderkerk
en Zeehaven IJmuiden. Missieleider was de IRO Offshore
Wind Energy Group voorzitter de heer Frans Aertsen van de
Smulders Groep.
Bezocht zijn de steden Londen en Liverpool. Het programma
bestond uit presentaties van de Crown Estate (www.
thecrownestate.co.uk), de energie bedrijven: RWE (www.rwe.
com), Centrica (www.centrica.com/renewables), E-On
Renewables (www.eon-uk.com), Eneco UK (wwwcorporateuk.
eneco.nl) en Mainstream Renewable (www.mainstreamrp.com)
en contractors KBR Power (www.kbr.com), GVA (www.gvac.se)
en A2SEA (www.A2SEA.com).
De presentaties gingen met name in op de offshore wind
projecten van deze bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.
Naast de presentaties was er gelegenheid voor 1-op-1
gesprekken met vertegenwoordigers van deze bedrijven.

Van 28 tot en met 30 juni 2011 heeft IRO (IRO Offshore Wind
Energy Group) in samenwerking met de Netherlands British
Chamber of Commerce een offshore wind missie naar het
Verenigd Koninkrijk georganiseerd.

In Liverpool hebben de missie deelnemers de gelegenheid gehad
de beurs ‘Offshore Wind 2011 Liverpool’ te bezoeken. Hoewel
de beurs niet groot was (ongeveer 200 stands) waren alle missie
deelnemers enthousiast over de gelegde contacten waarvan een
aantal door de NBCC van te voren was gearrangeerd. Nadere
informatie over ‘Offshore Wind 2011 Liverpool’ kunt u vinden
op www.renewable-uk.com

De reden voor het organiseren van een offshore wind missie
naar het Verenigd Koningrijk is dat in het Verenigd Koninkrijk

Ruud Liem, Business Development Manager IRO
13 september 2011
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Offshore Europe 2011, Aberdeen,
6-8 september 2011

Vletten racen tegen elkaar tijdens
Wereldhavendagen 2011

Offshore Europe was opnieuw een groot succes voor de
deelnemers in het Holland paviljoen. De exacte bezoekcijfers zijn
op dit moment nog niet bekend. IRO zal op Offshore Europe
2013 opnieuw het Holland Paviljoen organiseren.

Vrijdag 2 september jl. namen leerlingen van 12 VMBOtechniekscholen het tegen elkaar op in een spannende race!
De jongeren streden tegen elkaar in zelfgebouwde lelievletten
(kleine roei- en zeilboten). De scholen en de scoutinggroepen
hadden weer bijzonder hun best gedaan mooie vletten af te
leveren. De Rotterdamse Havenmeester De Vries gaf rond
13.00 uur het startschot van de wedstrijden.
Dit alles gebeurde in het kader van het project Vletten op
de Maas dat KMR, Nederland Maritiem Land en de
Waterscouting dit jaar voor de vijfde keer samen organiseerden.
Het project heeft tot doel de maritieme en technische sector op
een aantrekkelijke manier onder de aandacht van jongeren te
brengen. Iedere deelnemende school was geadopteerd door
één van de maritieme branches. Zij sponsorden de zeilen van
de lelievlet en zorgden voor een excursie voor de scholen.
Op deze manier maken de jongeren kennis met de maritieme
en technische wereld.
IRO sponsorde dit jaar 2 scholen, het Stanislas College in Delft
en het Gemini college in Ridderkerk.
Het Gemini college i.s.m. Nautilus uit Delft ontving de 3e prijs
voor Snelste vlet, uitgereikt door mevrouw Thessa Menssen,
COO Havenbedrijf Rotterdam.
De 1e prijs voor Scoutinggroep v/h jaar, ging naar Hubertus
Brandaan uit Voorburg i.s.m. Stanislas College uit Delft en werd
uitgereikt door Willem-Jan Schippers, Manager Binnenvaartdesk
Rabobank Rotterdam.
Hans de Boer, directeur IRO, reikte de prijs uit voor beste
Botenbouwschool v/h jaar.
De lelievletten werden na afloop van het project overgedragen
aan scoutinggroepen uit Delftland en Lek- en IJsselstreek. In ruil
hiervoor ondersteunden de waterscouts de leerlingen tijdens de
bouw van de vletten en leerden zij hen roeien.

IRO Kalender 2010
9 maart

7 april

19 mei

17 juni

IRO/CEDA ledenbijeenkomst

Ledenbijeenkomst

IRO/CEC Ledenbijeenkomst

Ledenbijeenkomst		

Wassenaar

Hengelo

Turnhout, België

n.t.b.

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonn 079-3411981.
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Voorlopig beurs/exportprogramma
2011/2012:		

2011

Offshore Energy, 11-12 oktober 2011

De vierde editie van Offshore Energy Exhibition & Conference
vindt plaats in Amsterdam RAI op 11 en 12 oktober 2011. Op
www.offshore-energy.biz vindt u een overzicht van de huidige
deelnemers en de deelnamemogelijkheden. IRO en NOGEPA zijn
ondersteunend partner van Offshore Energy en zijn tevens op de
beurs aanwezig, standnummer 203.

11-12 oktober	Offshore Energy	
Amsterdam
21-23 NOVEMber	Olie & Gas missie
Parijs, Frankrijk
29 nov-1 december	EOW
Amsterdam
4-8 december

World Petroleum Congress 2011,
Qatar, 4-8 december 2011

World Petroleum Congress
Doha, Qatar

2012
22-24 februari 	Australasian Oil & Gas Exhibition
Perth, Australië
27-29 maart	On & Offshore Gorinchem
Gorinchem
30 april-3 mei 	Offshore Technology Conference
Houston, VS
28-31 augustus 	Offshore Northern Seas
Stavanger, Noorwegen
17-20 september 	Rio Oil & Gas
Rio de Janeiro, Brazilië
5-8 november 	ADIPEC
Abu Dhabi, VAE

Australasian Oil & Gas Exhibition 2012,
Perth, 22-24 februari 2012

IRO organiseert wegens enorm succes voor de tweede keer het
Holland paviljoen op de Australasian Oil & Gas Exhibition in Perth.
De informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.iro.nl.
De sluitingsdatum is 14 oktober 2011.

De inschrijving voor OTC 2012 is 1 juli jl. gesloten en het IRO
Paviljoen is geheel uitverkocht.
Offshore Northern Seas 2012,
Stavanger, 28-31 augustus 2012

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niettechnische 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 2011:
• Woe 30 november + do 1 december 2011 (NL)
Voor meer informatie of een aanmeldformulier
kunt u contact opnemen met iro via info@iro.Nl
of telefoonnummer 079-3411981.

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

Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Het World Petroleum Congress is het meest prestigieuze congres
op het gebied van olie en gas in de wereld. Naast dit congres is
ook een beurs georganiseerd. Minister Maxime Verhagen zal
spreken op de conferentie en de beurs bezoeken. Het Holland
Paviljoen is gesitueerd op een ontzettend goede plek, vlakbij de
hoofdingang op het blok van Shell. Van Shell zullen Peter Voser,
CEO en Malcom Brinded, Executive Director Exploration &
Production aanwezig zijn. Dit is een unieke kans voor de
Nederlandse toeleveranciers om deel te nemen aan dit
prestigieuze evenement en wordt dan ook voor een deel
gesponsord door de overheid (Dutch Energy Solutions
programma). De inschrijving is gestart. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk, 079-3411981 of
stoutjesdijk@iro.nl.

Offshore Technology Conference 2012,
Houston, 30 april-3 mei 2012

27-30 november 	OSEA
Singapore

Adres
:
		
Postadres :
		

BEURSGENOTEERD
BEURSGENOTEERD

Telefoon
Fax
E-mail
Website

: 079 341 19 81
: 079 341 97 64
: info@iro.nl
: www.iro.nl

De inschrijving voor Offshore Northern Seas zal eind oktober
starten. Als u interesse heeft in deelname kunt u een email sturen
naar Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl.
Offshore South East Asia 2012,
Singapore, 27-30 november 2012

Gezamenlijk met HME organiseert IRO het 'Holland Pavilion' op
de beurs OSEA 2012. Het paviljoen zal volledig gericht zijn op de
Nederlandse offshore en scheepsbouw industrie. De inschrijving
start binnenkort. Nadere informatie is beschikbaar bij Marlijn
Stoutjesdijk (stoutjesdijk@iro.nl) of Marjan Lacet (ml@hme.nl).
Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO

Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
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B U Y E RS G U I D E

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

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

Our Energy Works!

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters,

high pressure valves, fittings and tubing as well as
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures
a full line of high pressure equipment.

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

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

RECRUITMENT

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence
centre for the development,
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.
Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units
Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
• Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
• High pressure hoses

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

USG Energy is a specialized
service provider for personnel
and offers employment to over
six hundred well trained
professionals. It involves all
types of specialists working in
the fields of drilling, production,
engineering and construction.
For our clients it is important to
get the right personnel, in the
right place, at the right time.
USG Energy sees to this, both
onshore and offshore, and has
been doing so for many years.
Since establishment in 1989
USG Energy has built up a
leading position with its services
to the Oil and Gas Industry,
navigation and related engineering.
Keys to success in meeting all
aspects of the strenuous
demands imposed by the Oil
and Gas Industry are the
continuous attention to quality
(according to ISO 9001) for
people and the internal safety
management system (VCU).
Interested in more information
about working in the Oil and
Gas industry or looking for a
new job opportunity?

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

Wilt u adverteren?
Bel Tonny Handgraaf
023 571 8480
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ov e r a l b e r e i k ba a r , a lt i j d o p t i j d
Werkt u te land, ter zee of in de lucht, Den Helder Airport verzorgt probleemloos uw vlucht. Betreft het een
booreiland, een wolkenkrabber of gewoon een kantoor, met onze zakelijke diensten brengen we u graag op
het goede spoor. Enorme tijdwinst, een toestel naar keuze en een prachtig
uitzicht, onze service is op alles en iedereen gericht.

Luchthavenweg 10A, 1786 PP Den Helder | Telefoon: +31(0)223 63 56 66 | Fax: +31(0)223 66 08 92 | www.denhelderairport.nl | marketingpr@denhelderairport.nl

MEET • DELIVER • SUCCEED

VROON provides a diverse range of services and solutions for key
offshore-support needs, including platform supply, emergency response
and rescue, anchor handling and subsea support.
VROON has a versatile fleet of more than 100 vessels in service and
approximately 25 new build vessels on order.
VROON has the fleet to meet your needs, the people to deliver and the
determination to succeed.

www.vroonoffshore.com
ABERDEEN • DEN HELDER • GENOVA • SINGAPORE

