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De markt voor LNG groeit. Na SECA’s doemen nu ook NECA’s op en dat noopt onder andere de maritieme
industrie om te zien naar andere brandstoffen zoals LNG. Een boost voor de offshore. Shell ziet kansen
met een drijvende aardgasfabriek die boven de bron wordt gevaren. Een verslag over de Prelude op pagina 4.
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Een groep offshore bedrijven is de samenwerking
aangegaan om een uniek drijvend platform
(demomodel) voor getijdenenergie te realiseren nabij
Texel in de Waddenzee. Daar zal schone elektriciteit
worden gegenereerd uit vrije getijdenstroming.

Door veroudering van installaties op zee kunnen
lekkages optreden of verminderd de warmteoverdracht. Dit ontstaat vaak als gevolg van corrosie
of kalkafzetting in de watersystemen en beïnvloedt
de waterkwaliteit negatief. Een interview met
waterexpert Jeroen van Nuil.
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gevestigde TWI Training and Examination Services.
Offshore Visie sprak met Michael de Rooij.

Opnieuw maakt veiligheidstrainingsinstituut DHTC
melding van een reeks nieuwe investeringen.
Nu gaat het om de aanschaf van een reddingboot,
de opzet van de Dutch Offshore Academy en
het ontwikkelen van nieuwe trainingen.
Wessel Schinkel geeft uitleg.
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SHELL
Vloeibaar aardgas als game changer voor de offshore

Prelude voor FLNG
De markt voor LNG groeit. Na de SECA’s doemen nu ook de NECA’s op en dat noopt onder andere de maritieme
industrie om te zien naar andere brandstoffen zoals LNG. Een boost voor de offshore. Shell ziet kansen met een
drijvende aardgasfabriek die boven de bron wordt gevaren. Marjan van Loon, Shell’s Vice President Integrated
Gas LNG, vertelt meer over deze nieuwe vorm van aardgaswinning offshore.

In de media is het al weer even stil rond
de Prelude, de drijvende aardgasfabriek
van Shell. Deze grootste drijvende
offshore-installatie ooit gemaakt, maakt
van gasvormig aardgas, vloeibaar aardgas
door het af te koelen naar -162 graden
Celsius. Het volume neemt daarmee 600
keer af. Floating Liquefied Natural Gas
(FLNG) wordt deze vorm van aardgaswinning genoemd, die straks ingezet
wordt om vooral ‘stranded gas’ te gelde
te maken. Met stranded gas bedoelt men
die velden die vanwege economische
redenen nog niet in gebruik zijn,
bijvoorbeeld omdat ze te ver van de kust
liggen of er sprake is van laagcalorisch gas.

4

OFFSHORE VISIE

6 / 2014

De Prelude wordt simpelweg boven een
dergelijk veld gevaren waardoor er geen
netwerk van dure flowlines richting
gasverwerkingsfabriek hoeft te worden
aangelegd. Vrijwel ieder energiebedrijf
heeft al FLNG-installaties op de
tekentafel liggen, maar alleen Shell en
het Maleisische Petronas bouwen op dit
moment daadwerkelijk een installatie,
waarbij Petronas heeft gekozen voor
twee kleinere FLNG-installaties.
Bescheiden
De Prelude van Shell wordt gebouwd in
Geoije in Zuid-Korea door Samsung
Heavy Industries and Technip. Maar stil

is het natuurlijk allesbehalve rondom
Prelude. Inmiddels zijn de in totaal
veertien secties van de romp aan elkaar
gelast, waardoor de 488 meter lange
romp van de Prelude is ontstaan.
Met bijna 500 meter lengte is de
Prelude nog steeds stukken groter dan
de gemiddelde ULCC, maar voor een
drijvende aardgasfabriek is de Prelude
eigenlijk zeer bescheiden van omvang.
Met veel inventiviteit en tijd hebben de
engineers de complete installatie terug
weten te brengen tot een kwart van de
afmeting die een onshore LNG-fabriek
zou innemen, met inachtneming van
alle veiligheidsmaatregelen.

Prelude FLNG Hull Float Launch in Geoje, Zuid-Korea, 2013 (foto: Shell).

SHELL

vloeibaar aardgas (-162 graden Celsius)
moet worden overgeslagen naar kleinere
LNG-carriers via side-by-side loading,
kunnen de drie thrusters in het
achterschip van elk 6.700 pk de
Prelude op positie houden.

Marjan van Loon, Shell’s Vice President
Integrated Gas LNG, is voor haar eerste offshore
project gelijk in het diepe gegooid (foto: Shell).

De grootte en complexiteit van de
topside en de integratie van de topside
met de substructure waarin LNG, LPG en
condensaten worden opgeslagen, is één
van de grootste technische uitdagingen
van het project. Met volledig gevulde
tanks gaat de dubbelwandige Prelude
meer dan 600.000 ton wegen. De
ruimen kunnen respectievelijk 220.000
m3 LNG bevatten, 90.000 m3 LPG en
126.000 m3 condensaten. Het Prelude
gasveld - ongeveer 200 kilometer ten
noordwesten van Australië - telt zeven
putten, maar de Prelude FLNG is met het
oog op de toekomst ontworpen voor
24 putten. De Prelude zal naar schatting
in 2017 de eerste LNG-carriers laden.
Turret
Laatste wapenfeit is dat in augustus van
dit jaar de turret van de Prelude op een
zwaar transport schip vanuit Dubai naar
Korea is getransporteerd. De turret is
93 meter hoog en is gebouwd door
SBM Offshore (Single Buoy Moorings) in
Dubai. De engineering vond plaats in
Frankrijk. De turret is bijna zo hoog als
de Domtoren in Utrecht en is daarmee de
grootste ter wereld. Het is een complexe
toren, die is opgebouwd uit een stapeling
van tientallen kogellagers en swivels voor
gas- en vloeistoffen. In de turret komen
zowel de ankerlijnen als de gasleidingen
samen. De turret is met 24 ankerlijnen
gefixeerd op de bodem op een diepte
van 250 meter en de Prelude draait
om de turret heen als een windvaan,
afhankelijk van wind, golven en stroming.
Maar als de installatie straks draait en er

Offshore breinkraker
Marjan van Loon (48) is als Vice President
Integrated Gas LNG verantwoordelijk
voor de technische ondersteuning van
de Prelude FLNG. Rode draad in haar
werkende leven is gas en dan LNG in
het bijzonder. Na eerder voor Shell
Regional en Global Manager LNG & Gas
Processing te zijn geweest, is ze in
2009 benoemd tot Vice President
LNG waarmee ze onder andere
verantwoordelijk is voor alle R&D en
het design van de Prelude FLNG. Drijft
het 488 meter lange schip eenmaal,
dan ligt de verantwoordelijkheid voor
de operationele ondersteuning van de
drijvende LNG-fabriek op haar schouders.
Voor Van Loon is het haar eerste offshore
project. Wat dat betreft is ze gelijk in het
diepe gegooid, want het Prelude project
kent en kende vele technische
uitdagingen waarvoor een oplossing
gezocht moest worden. Zo kan bij een
naderende cycloon de turret van een
FPSO naar beneden worden getrokken,
waarna de FPSO een veilig heenkomen
kan zoeken. De turret blijft aan de
zeebodem tot de storm is uitgewoed.
De Prelude is echter zo groot dat dit
niet kan. “Dat betekent dat de Prelude
opgewassen moet zijn tegen cyclonen
van categorie vijf,” zegt Van Loon.
Voor iedereen die dat niets zegt; een
categorie vijf cycloon veroorzaakt golven

tot twintig meter hoogte en windsnelheden van 300 kilometer per uur.
Dat wil zeggen dat twaalf Beaufort niet
toereikend is om de snelheid aan te geven.
Flexibel
Een ander probleem is dat de bewegingen
van de romp gevolgd moeten kunnen
worden door de waterintake risers,
waardoor het koelwater van 150 meter
diepte omhoog wordt gezogen. Door
flexibele pijpen en koppelingen breken ze
niet af door de bewegende substructure.
De engineers zijn er uiteindelijk in
geslaagd de buizen met flexibele
koppelingen in bundels van negen buizen
aan kettingen onder de substructure te
hangen, waarmee de bewegingen van
de substructure gevolgd kunnen worden,
ook onder zware omstandigheden.
Nog een breinkraker vormden de
laadarmen die de LNG-carriers moeten
laden. Normaal moeten LNG-laadarmen
naar een hoger liggend schip reiken,
terwijl de laadarmen op Prelude FLNG
juist omlaag reiken om de kleinere en
lager liggende LNG-carriers te kunnen
laden. De ingenieurs van Shell en
leverancier FMC Technologies hebben
lang rond de tafel gezeten en hebben
uiteindelijk een compleet nieuw
hefboomsysteem met een grotere
reikwijdte ontworpen, waarmee ook
dit probleem werd opgelost.
Klotsen
Grote uitdaging voor de engineers
vormde ook het zwaartepunt en het
gewicht van de installatie, iets dat bij een
landinstallatie alleen een rol speelt bij het

Kiellegging van het eerste drijvende LNG project ter wereld (foto: Shell).
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berekenen van de draagkracht van de
fundering. Vandaar dat er een team was
dat niets anders deed dan het totale
gewicht en het zwaartepunt controleren
om te zorgen dat de Prelude straks drijft
en blijft drijven. Ook het gedrag van de
vloeistoffen in de tanks moest worden
onderzocht, aangezien de tanks niet in
alle gevallen vol zullen zijn, gaan klotsen
en daarmee invloed uitoefenen op de
stabiliteit van het schip. Door het
plaatsen van tankschotten en uitgebreide
tanktesten, moet de Prelude straks
stabiel blijven.
Ook de flow assurance, het zorgen van
een stabiele aardgasstroom van reservoir
naar LNG-installatie, is een heikel punt.
Door de ultrakorte aanvoerlijn van bron
naar fabriek, moeten de regelsystemen
aan boord heel snel kunnen reageren op
het stagneren van de aanvoer. Waar een
land-LNG-installatie de productie moet
kunnen halveren, moet een zee-LNGinstallatie de productie daarom snel naar
een kwart kunnen terugbrengen. Nog
een complicerende factor is veiligheid.
Daar waar op land ruime veiligheidszones
kunnen worden toegepast, telt aan
boord elke centimeter ruimte.
6
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Het leidt ook tot andere keuzes;
de opslagtanks van LPG en condensaten
zitten vanwege de veiligheid van
de mensen aan boord voorin de
substructure, terwijl bekeken vanuit
de processtroom, het efficiënter zou
zijn om ze halverwege te plaatsen.
Prelude als prelude
Ligt de Prelude straks eenmaal op zijn
plaats boven het Prelude gasveld, dan
is het de bedoeling dat de installatie
daar blijft liggen tot de bron is uitgeput.
Dat heeft nogal wat consequenties
in de wetenschap dat de vijfjaarlijkse
dokbeurt dus niet kan worden
uitgevoerd en al het onderhoud op
zee moet worden verricht.
Van Loon: “Bij een dermate complexe
installatie als de Prelude moet je als
engineer veel meer rekening houden
met onderhoud en de redundancy.
Hoe bouw ik de installatie zo dat
onderdelen bereikbaar blijven voor het
onderhoudspersoneel en hoe bouw ik
het zo dat het minimaal 25 jaar veilig
blijft werken? Je ziet dat het onshore
bouwen op deze aspecten dan toch
net iets makkelijker is.”

Dat resulteert er onder andere in dat
ook de verfsystemen van Akzo met
de grootste zorgvuldigheid worden
aangebracht en inspectie en
laagdiktemetingen volgen om ervoor te
zorgen dat het staal van de Prelude de
strijd met het zout voor lange tijd kan
winnen. Het is dan ook de bedoeling dat
als de Prelude zich eenmaal bewezen
heeft, er meer van deze drijvende
installaties gebouwd gaan worden.
“De Prelude is in alle opzichten een
prelude,” zegt Van Loon. “Het is
voor het eerst dat we een dergelijk
integrated gasproject bouwen waarbij
de keten van aardgasreservoir tot
eindproduct letterlijk heel kort is.
De ervaring die we nu opdoen,
gebruiken we straks bij de FLNG’s die
we hierna willen gaan bouwen, want
voor alles wat we tot nu toe hebben
ondernomen geldt het motto: design
one, build many.” Van Loon wil niets
loslaten over het aantal te verwachten
FLNG’s, maar het mag duidelijk zijn dat
dergelijke installaties in de toekomst
tot het normale beeld op zee gaan
behoren. FLNG wordt een game
changer voor de offshore.

SHELL

De turret is bijna
zo hoog als de
Domtoren in Utrecht
en is daarmee de
grootste ter wereld.

De Prelude FLNG Turret module wordt op het dek van Korea Express gereden (foto: Shell).

Facts & Figures
Lengte Prelude:

488 meter

Breedte:

74 meter

Hoogte:

134 meter

Gewicht met gevulde tanks: 600.000 ton
Hoeveelheid benodigd staal: 260.000 ton
Waterverplaatsing:

600.000 ton

Aantal thrusters:

3

Pk’s per thruster:

6.700 pk

Koelwatercapaciteit:		50 miljoen liter per uur
Hoogte turret:

93 meter

Productie per jaar:

LNG 3,6 miljoen ton

			

LPG 1,7 miljoen ton

Ruiminhoud:

220.000 m3 LNG

			

90.000 m3 LPG

			

126.000 m3 condensaten

Aantal betrokken engineers: 600

Laatste wapenfeit is dat in augustus van dit jaar de 93 meter
hoge turret van de Prelude op een zwaar transport schip
vanuit Dubai naar Korea is getransporteerd (foto: Shell).

Aandeelhouders:	Shell

67.5%

			

Inpex

17.5%

			

CPC

			

Kogas
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GETIJDENENERGIE
Partners tekenen overeenkomst tijdens Offshore Energy

Installatie drijvend platform
voor getijdenenergie

Een groep toonaangevende offshore
bedrijven, waaronder Bluewater,
Damen, Vryhof Anchors en Van Oord,
is de samenwerking aangegaan om
een uniek drijvend platform voor
getijdenenergie te realiseren dat
nabij Texel in de Waddenzee
afgemeerd wordt en daar schone

“Dit platform kan wereldwijd vervoerd
en geïnstalleerd worden, om schone
elektriciteit te leveren aan afgelegen
gebieden en kleine eilanden, waarbij
dure en vervuilende dieselgeneratoren
vervangen worden,” zegt Allard van
Hoeken, Hoofd Nieuwe Energie bij
Bluewater Energy Services. “Dit kleinere
testplatform is klaar voor gebruik op
afgelegen locaties. Het is tevens een
opstap naar onze grotere 2 megawatt
platformontwikkeling.”

elektriciteit zal genereren uit de vrije
getijdenstroming. Het platform is een
demonstratiemodel voor afgelegen
locaties wereldwijd, zoals eilanden
in Indonesië, de Filipijnen of de
Grote Oceaan. Het is ontwikkeld
naar innovatief modulair design en
gebruikt een nieuw soort type

De unieke samenwerking tussen
Bluewater, Damen, Van Oord, Tocardo,
TKF, Vryhof, NIOZ, Nylacast en TTC
brengt uitgebreide ervaring samen in de
maritieme en offshore industrie, op het
gebied van het ontwerpen en opereren
van drijvende platforms, scheepsbouw,
offshore baggerwerkzaamheden
en installaties, getijdenturbines,
elektrakabels, ankers, onderzoek
en testen op zee.

permanente afmeerlijnen. Het zal
de eerste keer zijn dat een drijvend
platform gebruikt wordt voor de
productie van getijdenstroom aan
het Nederlandse elektriciteitsnet.
Het zal operationeel zijn in de
eerste helft van 2015.
8
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Het BlueTEC platform is ontwikkeld met
het oog op kosteneffectieve installatie en
onderhoud van getijdenturbines. Het kan
drijvend naar locatie gesleept worden
zonder zware hijswerkzaamheden op
zee. De kwetsbare elektronica wordt
binnenin de romp geplaatst waar het
droog en beschermd is, en tegelijkertijd
goed toegankelijk voor inspectie,

onderhoud en reparatie. Het platform
kan losgekoppeld worden en naar een
lokale haven gebracht worden voor
grotere reparatiewerkzaamheden
indien nodig. Met dit modulaire,
flexibele, drijvende platform bereikt
de wereldwijde getijden energie
industrie een nieuwe state-of-the-art.
Het Texelplatform is de kleine, simpele
en robuuste versie van BlueTEC. Het is
gemaakt voor afgelegen locaties en
bestaat daarom uit speciale modules
als zeecontainers die op locatie worden
geassembleerd en geïnstalleerd zonder
complexe installatiebenodigdheden.
BlueTEC heeft een 200 kilowatt turbine
die lokale dorpen en koelfaciliteiten
van stroom kan voorzien, en bijvoorbeeld
voor verlichting in plaatselijke scholen
kan zorgen. Dit zal lokale economieën
veranderen. Het is eerste keer dat het
eiland Texel elektriciteit toegeleverd
krijgt welke gegenereerd wordt door
vrije getijdenstroming.

o n s t r e am

DeepOcean lays keel
for new cable layer
DeepOcean UK has announced that
on November 12 the symbolic keel
laying ceremony has taken place in
Galati, Romania, officially launching
the construction phase of its new
cable lay vessel.
DeepOcean says that the vessel, yet
to be named, will be taken on a long
term charter from Maersk, and will
extend DeepOcean’s capabilities in
the larger cable laying end of the
market, representing a new focus
on interconnector projects, in
addition to the oil and gas and
renewables sectors.
UK managing director, said:
“This next generation cable lay vessel
in combination with our survey and
trenching capabilities will enable us
to bundle our services for customers
in the offshore power cable and
umbilical markets. The versatile
new vessel will be well suited for
installation and burial projects using
its 7,000 tonne carousel from land-fall
to deepwater and also in remote
geographical locations.

Subsea rock installation
world record
Van Oord’s flexible fallpipe vessel
Stornes has set a world record.
During a period of four weeks,
Stornes placed rock in water depths
of up to 1,277 metres. The Subsea
Rock installation works were
executed in relation to the
development of the Aasta Hansteen
gas field and Polarled pipeline in the
Norwegian Sea.
Recently Van Oord completed the
first phase of these record subsea
rock installation works, for energy
company Statoil. Van Oord will
execute the second phase in 2015.
Then, rock will be placed after the
pipelines and templates have been
installed. Subsea Rock installation
activities are vital for the stabilisation
and protection of offshore pipelines,
power cables and other subsea
installations.

Grootste dienstverlener in offshore werkeilanden
HM MOS International Limited (moedermaatschappij van Millennium Offshore
Services Superholdings LLC) en Seafox Group (moedermaatschappij van Seafox
Contractors en Workfox) kondigen aan de beide organisaties te combineren tot ’s
werelds grootste dienstverlener in offshore werkeilanden, met een mondiaal bereik
in Europa, het Midden-Oosten & Noord Afrika en Asia-Pacific. De nieuw te vormen
organisatie wordt actief onder de naam Seafox.
Door de complementaire kracht van de regionale aanwezigheid en de operaties
van Millennium Offshore Services en Seafox Group is de groep uniek gepositioneerd
voor verdere groei. De organisatie biedt met 12 offshore jack-up units de grootste
vloot ter wereld.

Tulip buys PA Resources
PA Resources has reached agreement to divest its 30 percent interest in Netherlands
offshore Blocks Q7 and Q10a to Tulip Oil. Tulip Oil will pay a consideration of GBP 1
million (SEK 12 million) on completion of the transaction, with a further payment
contingent on certain asset milestones being met.
“Consistent with focusing our discretionary expenditure on assets with appreciable
upside in the central North Sea, North Africa and West Africa, we have exited from
these non-core blocks and wish Tulip Oil every success in their future activities,”
says Mark McAllister, CEO of PA Resources.

Oil and gas inspection partnership
Bluestream Offshore and Sky-Futures have announced a partnership providing a
turn key offshore inspection service to the Dutch North sea Oil and Gas market.
The move further enhances both companies’ positions as leaders in the offshore
oil and gas inspection market.
The relationship will provide clients with a total solution utilizing Sky-Futures’
advanced unmanned aerial vehicle (UAV) inspection and measurement services.
This combined with Bluestream Offshore’s complementary rope access, diving
and ROV inspection, repair and maintenance services will provide a unique
advantage for our customers in their maintenance campaigns and projects. T
he inspection service will be delivered out of Bluestream’s Den Helder office.

Van Oord neemt Ballast Nedam Offshore over
Van Oord heeft overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten
van Ballast Nedam Offshore. De overname bestaat uit de activa van Ballast
Nedam Offshore, de staf van de EPCI-diensten (ontwerp, inkoop, bouw en
installatie), heavy lift installation vessel Svanen en het project Westermeerwind
(144 MW). De activiteiten worden geïntegreerd in Van Oord’s business unit
Offshore Wind Projects. De overname versterkt Van Oord’s leidende positie
op de markt voor offshore windprojecten in noordwest Europa.
“De overname is volledig in lijn met ons investeringsprogramma voor de
komende jaren,” zegt CEO Pieter van Oord. “De Svanen heeft meer dan
500 fundaties met succes geïnstalleerd en is een goede aanvulling op onze
mogelijkheden. Door de fusie van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore
en onze OWP activiteiten ontstaat een marktleider voor de aanleg van
windmolenparken op zee.”

www.offshorevisie.nl
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W AT E R
Watervoerende systemen op platforms verouderen

De qPCR technologie is uiterst interessant.

Conditiegestuurde
waterbehandeling in
gesloten circulerende
watersystemen
In 2010 werd al door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gemeld dat ongeveer de helft van de Nederlandse productieplatforms
op het einde van hun levensduur zitten. Gemiddeld gaat een platform zo’n 25 jaar mee. Veel platforms stammen uit de
jaren 60/70, toen er werd gestart met de winning van olie en gas op de Noordzee. Door nieuwe technieken blijft de olieen gasproductie zich voortzetten en worden platforms langer gebruikt dan vooraf is voorzien. Dit betekent dat installaties
op een groot aantal platforms verouderd zijn en de levensduur op de proef wordt gesteld.

“Zo ook voor de watervoerende
systemen op deze platforms,” geeft
Jeroen van Nuil aan. Hij is waterexpert
bij Kalsbeek BV, specialist op het
gebied van water en lucht. “Het aantal
systemen met water op een platform
is zeer divers. We kennen onder andere
potable water, service water, fire
fighting systems, overboard water,
grey water, black water en demiwater.
Deze watervoerende systemen hebben
10
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elk een specifiek gebruik en doel.”
Kalsbeek adviseert op het gebied
van het management en onderhoud
van deze systemen. Van Nuil: “Wij
analyseren problemen en werken
praktische oplossingen uit. Dit gericht
op het veilig en duurzaam bedrijven
van deze systemen. Hierbij zien we in
toenemende mate een noodzaak tot
extra aandacht voor de gesloten
circulerende systemen.”

Gesloten
Een gesloten systeem is een niet
verdampend systeem waarin het
waterverlies zeer beperkt is. Het water
circuleert voortdurend rond in een
gesloten circuit en onder normale
omstandigheden zal er geen lozing plaats
vinden, zoals bij een ‘cooling- of heatingmedium systeem’. “Door veroudering
van deze installaties kunnen lekkages
optreden of verminderd de

W AT E R

'Een verminderde waterkwaliteit
heeft niet alleen corrosie als gevolg,
ook kan er scaling, fouling en
sediment ontstaan waardoor
systemen verstopt raken of
warmteoverdracht wordt beperkt.'
Jeroen van Nuil.

Voorbeeld van corrosie in een distributieleiding.

warmteoverdracht,” stelt Jeroen van Nuil.
“Dit ontstaat vaak als gevolg van corrosie
of kalkafzetting in deze systemen.
Beginnende lekkages geven zeewater of
olie de mogelijkheid het systeem binnen
te treden en de waterkwaliteit negatief
te beïnvloeden. We treffen ook
installaties aan waarin glycol (anti-vries)
in te lage concentraties wordt gedoseerd.
Bij te lage concentraties (<15%) vindt
afbraak van glycol plaats door
microbiologische activiteit met verlaging
van de pH als gevolg. Ook dit heeft een
negatieve invloed op de waterkwaliteit
en bevordert de corrosieprocessen. Een
verminderde waterkwaliteit heeft niet
alleen corrosie als gevolg, ook kan er
scaling, fouling en sediment ontstaan
waardoor systemen verstopt raken
of warmteoverdracht wordt beperkt.”
Corrosieproblemen
Corrosie kent vele gevolgen die de
levensduur negatief beïnvloeden.
In gesloten watersystemen kunnen
verschillende corrosievormen zich
voordoen. Corrosie is elke ongewenste
fysische of chemische interactie tussen
een metaal en zijn omgeving, met
als gevolg een verandering van de
eigenschappen van dat metaal. De meest
voorkomende corrosievorm (in de natte
omgeving) van gesloten systemen
bestaat uit oxidatie. Dit is een reactie met
zuurstof waarbij water een rol speelt.
Hieronder treft u een opsomming
van verschillende voorkomende
corrosievormen:
•	Zuurstofcorrosie: bij lage temperaturen
bevat water een hoog gehalte aan
opgelost zuurstof. Zuurstof heeft
corrosiestress tot gevolg.
•	Erosie-corrosie: dit kan een gevolg zijn

van doorstroomsnelheid. Het te
klein dimensioneren van leidingen,
overdimensionering van pompen en
het toepassen van haakse bochten
werkt erosie-corrosie in de hand.
•	Galvanische corrosie: ontstaat onder
invloed van potentiaalverschillen.
Om galvanische corrosie te vermijden
dienen materiaalsoorten afgestemd
te worden aan de hand van de
verdringingsreeks.
•	Afzetting en slib: hierbij kun je denken
aan slib- en kalkvorming en afzetting
van corrosieproducten. Met als gevolg:
verminderd koelvermogen, vermindering
rendement, verhoogd energieverbruik,
verhoogde kans op verstoppingen en
kans op productieonderbrekingen.
•	Onderslib-corrosie: door oorzaken zoals
een te lage doorstroomsnelheid en het
te groot dimensioneren van leidingen,
kan aanwezig slib in het water
plaatselijk neerslaan. Onder dit slib kan
een milieu ontstaan, waarbij corrosie
onvermijdelijk is. Ditzelfde geldt bij
hardheidsafzetting en biofilm.
Microbiologie
Ook microbiologie speelt een grote rol
in gesloten systemen. Zowel in aërobe als
anaërobe omstandigheden kan zich in
systemen, die een onvoldoende hoge
temperatuur bereiken, microbiologie
ontwikkelen. Een mogelijke gevolg
hiervan is biofilmvorming. Dit zorgt voor
een ongewenste isolerende werking.
Onder biofilm vindt ook een verlaging
van de pH plaats, waardoor materialen
worden aangetast, er verstoppingen
optreden en het koelvermogen
verminderd. Dergelijke gevolgen
hebben een negatieve invloed
op het productieproces en kunnen
productieonderbrekingen tot gevolg

hebben. Microbiologie is daarmee
een grote veroorzaker en versterker
van corrosie.
“Microbiologische analyses worden
veelvuldig ingezet om corrosieprocessen
in systemen te begrijpen en biocide
dosering te overwegen. Traditioneel
wordt dit veelal uitgevoerd door middel
van kweekanalyses of dipslides.
Een nieuw ontwikkelde technologie,
de qPCR technologie, is in staat om
nog nauwkeuriger inzage in de
microbiologische processen in deze
systemen te verkrijgen. Voor Kalsbeek
ook reden om deze technologie ook toe
te passen,” verklaart de waterexpert.
qPCR technologie
Met qPCR technologie wordt DNA of
RNA van micro-organismen gemeten,
een relatief nieuwe technologie voor
de corrosiewereld. De techniek wordt
echter al vele jaren ingezet door
medische centra en laboratoria
voor infectieziekten en heeft zijn
toegevoegde waarde in die sector
ruimschoots bewezen.
Microbiologie in gesloten systemen
vormt vaak een complexe ecologie met
vele verschillende soorten organismen.
Kweekgebaseerde meetmethoden
detecteren slechts een deel van de
micro-organismen die betrokken
zijn bij biofilmvorming en biocorrosie.
Dit vanwege het gegeven dat slechts 1%
van de aanwezige microbiologie überhaupt
kweekbaar is. Een illustrerend voorbeeld
hiervan is de groep methanogene
micro-organismen, welke vanuit de
wetenschap duidelijk gelinkt worden aan
biocorrosieprocessen. Deze organismen
zijn lastig kweekbaar in testkits.
6 / 2014

OFFSHORE VISIE

11

W AT E R

n Wateranalyse.

j Verschillende corrosievormen.

De toepassing van de kweekmethode
in de vorm van testkits leidt in dit
voorbeeld dus tot vals negatieve
resultaten, met als gevolg een
onderschatting van de
biocorrosierisico’s.
De qPCR technologie vormt dus een
interessante technologie die nauwkeurig
kwantificeert en detecteert zonder een
kweekstap. Ook is qPCR flexibel in het
analyseren van verschillende monsters.
Denk bijvoorbeeld aan slurries, lucht en
oppervlakten. Door specifiek te meten
op relevante soorten en functies van
micro-organismen die fouling en
corrosie beïnvloeden, kan gericht
een beheersingsstrategie worden
ontwikkeld. Waarmee een
kostenbesparing in bijvoorbeeld de
dosering van biocides en verminderde
downtime als gevolg van lekkages
valt te realiseren.
Praktijkvoorbeeld
Een bijzonder voorbeeld vanuit
de praktijk is een pijpleiding systeem
uitgevoerd in RVS316, voor
watertransport in een industrieel
productieproces. In het systeem is
incidenteel sprake van een hoge
organische lading en lagere pH.
De installatie is soms langere tijd buiten
gebruik, waarbij een oxidatief biocide
werd gedoseerd. Na een relatief korte
12
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periode na ingebruikname zijn er
problemen ontstaan bij enkele lasnaden
van het pijpleidingsysteem.
De eerste vermoedens wezen in
de richting van materiaalkwaliteit
of verkeerde toepassing van biocides.
Gezien het onvoorziene optreden
van de schade, werd ook biocorrosie
overwogen als oorzaak. Aanvullend
microbieel onderzoek met traditionele
methoden gaf geen eenduidig resultaat.
In aanvulling daarop zijn er qPCR
analyses uitgevoerd op swabmonsters
rondom de corrosieschade. Met
deze analyses werd aangetoond
dat er significante aantallen
sulfaatreducerende bacteriën
(SRB) aanwezig zijn. Aanvullend
materiaalkundig onderzoek heeft
metabole producten van de genoemde
SRB’s aangetoond, waarmee een
stevige bewijsvoering is gelegd voor
de aanwezigheid van biocorrosie.
Conditiegestuurd
Het spreekt voor zich dat er beheer en
onderhoud uitgevoerd moet worden
om gesloten circulerende systemen
goed te laten functioneren. Om een
optimale levensduur van deze
installaties te verkrijgen moet echter
verder gegaan worden dan planmatig
onderhoud en het uitvoeren van een
vriespuntbepaling.

Jeroen van Nuil: “Om de levensduur
te verlengen is een grote rol weggelegd
voor de conditiegestuurde
waterbehandeling. Dit wil onder
meer zeggen dat we aan de hand
van regelmatige analyses van het
water de efficiëntie van de chemische
waterbehandeling bepalen.
Belangrijke parameters hiervoor zijn
de pH, alkaliteit, hardheid en de
concentratie van opgeloste metalen.
Tevens kunnen we door het plaatsen
van corrosiecoupons in een gesloten
systeem veel inzage verkrijgen in de
corrosieprocessen. Onmisbaar hierbij is
het definiëren van de streefwaarden voor
de parameters. Een goede inventarisatie
van het systeem en het beoordelen van
de huidige conditie is hiervoor de basis.
Elk systeem heeft immers zijn eigen
specificaties, zoals bedrijfstemperaturen,
inhoud van het systeem en toegepaste
materialen. Op basis van deze
specificaties worden de streefwaarden
nader bepaald en kan de dosering van
chemicaliën gericht worden toegepast.
Met de opkomst van nieuwe
analysetechnieken, zoals qPCR, zijn
we in staat om steeds meer inzage te
krijgen in de microbiologische processen
in watervoerende systemen. Dit verbeterde
inzicht helpt niet alleen bij het
identificeren van corrosieproblemen,
maar ook bij de keuze van biocides en
om de effecten daarvan te meten.”

Welding
WELDCONSULTANCY

B.V.

DT-Welding Weldconsultancy B.V.
organiseert als officiële agent voor
TWI Training and Examinations diverse
internationaal erkende opleidingen
in Nederland, België en Duitsland.
De volgende cursussen worden in 2015 gegeven:
■

CSWIP 3.0 Visual Welding Inspector Level 1

■

CSWIP 3.1 Welding Inspector Level 2

■

CSWIP 3.2 Senior Welding Inspector Level 3

■

CSWIP Welding Quality Control
Co-ordinator (QC);

■

Appreciation of Engineering Quality
Documentation Review

■

CSWIP Plant Inspector Level 1

■

BGAS-CSWIP Paint Inspector Grade 2

■

BGAS-CSWIP Site Coatings Inspector

■

BGAS-CSWIP Pipeline Welding Inspector

Wij verzorgen tevens de refreshment cursussen
en de herexamens van alle TWI opleidingen.
De cursussen worden op verschillende locaties
georganiseerd, ook bij bedrijven intern (in binnen
en buitenland). Deze opleidingen worden gegeven
door een instructeur van TWI Training and
Examinations. De voertaal is Engels, zowel bij
de trainingen als bij de examens.
De duur van de opleidingen zijn variabel maar
worden afgesloten met een examen.
Bovendien organiseren wij ook de Certified
Welding Inspector Course (CWI) van de
American Welding Society (AWS) in 2015.

Voor meer informatie: info@dt-welding.nl | Of bel naar telefoonnummer: +31 6 55 26 24 94

TWI
Training
Agent

VEILIGHEID
Het beheersen van risico’s

Hoe om te gaan
met ‘Broekmodel’ in
de uitvoeringsfase?
De uitvoeringsfase van iedere nieuwbouw proces- of mechanische installatie kenmerkt zich door verschillende
projectfasen. Het maakt daarbij niet uit of het nu een offshore platform, een windmolenpark, stoom- en gascentrale
of een chemische fabriek betreft. Grofweg hebben we te maken met de civiele fase, de constructie fase, de
installatie fase, de commissioning fase en de test/opstart/overdrachtsfase. Kenmerk van iedere fase is het actief zijn
van specifieke (onder)aannemers gedurende kortere of langere perioden, veelal met tijdsintervallen. Veiligheid op
wat voor project dan ook gaat over het herkennen van de risico’s en te nemen beheersmaatregelen om deze risico’s
te reduceren. Dit artikel gaat over het vaste gegeven dat risico’s aan het begin en het einde van een fase, specifieke
klus of na een langdurige werkonderbreking toenemen en hoe deze risico’s te beheersen.

De risico’s aan het begin en het einde van
een fase, specifieke klus of na een
langdurige werkonderbreking nemen
toe. In Fig.1 is dit met een aantal
praktijkvoorbeelden weergegeven.

Uit de praktijkvoorbeelden volgt dat het
beheersen van de veiligheidsrisico’s
centraal op het project geregeld moet
worden. Waarbij een beheerssysteem
zich moet vormen door een set van

richtlijnen, procedures en instructies.
Het in kaart brengen en beheersen
van de veiligheidsrisico’s kan
ingedeeld worden in:
•	Een ‘Project organisatorisch’ deel:
Management of Change (MoC) tijdens
civiele fase, constructie/installatie fase
en de test en in bedrijfstellingsfase.
•	Een ‘Technisch’ deel: een raammodel
voor een PTW-systeem.
•	Een ‘Gedrag’ deel: bewust (gepland)
gedrag en onbewust (automatisch)
gedrag.

Begin project		
Begin van een project fase		

Opleveren project
Einde project fase

Praktijkvoorbeelden van risico verhogende factoren/momenten in uitvoeringsfase
• Inpassen van een onverwachte reparatie aan heistelling,
Opstart van het werk na reparatie
torenkraan, hijskraan, hoogwerker of verreiker.
• Contractor voor langere tijd (bijv.> 8 mnd.) op het project		
• Veel wisselingen binnen een (onder)aannemer team
Vervolg na herindelen projectteam
• Veel anderstaligen beginnen/wisselen in een team		
• Overdracht, maar daarna ook nog samen optrekken,
van Constructie aan Commissioning Project Management		
• Project gaat uitlopen op de planning		
Vervolg na herijken van planning
• Project krijgt met onverwachte kosten te maken		
Vervolg na herijken van budget
• Geen specifieke project introductie voor nieuwkomers		
• (Onder)aannemer heeft geen of een onvolledig
Work Method Statement (WMS)
Fig.1. ‘Broekmodel’ met een aantal praktijkvoorbeelden.
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Vanwege de meest uiteenlopende (deels
onvoorspelbare) activiteiten in alle fasen,
moet het beheersen adequaat kunnen
plaatsvinden. Om deze reden wordt
er altijd gewerkt met veiligheid
beheerssystemen waarbij een ‘Permit
To Work-systeem’ meestal de kern vormt.
Bij meerdere werkzaamheden boven,
onder, naast, door en achter elkaar
kunnen de niet voorziene risico’s tijdens
de in elkaar overlopende fasen moeilijker
beheerst worden.
Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden
moet dan ook een stevig beroep
gedaan worden niet alleen op het
verantwoordelijks besef van de
individuele werknemer maar vooral
van de voormannen, teamleaders en
(discipline) supervisors. De VK’ers van
de hoofdaannemer zijn de spin in het
web van het complexe arbeidsproces
tijdens de in elkaar overlopende fasen.

VEILIGHEID

Projectorganisatie
Hoofdaannemer
- Site Management;
- constructiegroep;
- Comm. team;
- (chem.) reinigen
stoom/gas leidingsystemen groep

Projectorganisaties
Aannemers en
Onderaannemers.
Externen (bv. bureau
voor complexe
steiger berekening,
grondonderzoek
etc.)

Externe ‘Hulp’
BHV met:
- Eerste Hulp post;
- Regio Brandweer.
- Milieuspecialisten.
- Poort en terrein
bewaking bedrijf.

Hoofdaannemer
Back office met:
- vakspecialisten;
- QHSE auditors.
Vragenstellers en
bezoekers van
andere projecten.

Eigenaar van de
400.000 V
switchyard van
STEG-centrale.
Bijvoorbeeld een
Energiebedrijf of
eigenaar van een
raffinaderij.

Klant, na overdracht
eigenaar van de
centrale o.a. met
operators, VK’ers,
en onderhouds
groep die vanaf
begin constructie
warmdraaien.

VK’ers (ext.)
Hoofdaannemer.
Spelregels in
V&G-plannen.
Leidende rol in
Site Evacuation
Response Plan.

Wet & Regelgeving
Arbowet, Normen
en Strafrecht.
Contact o.a. met:
-Arbeidsinspectie
- Belastingdienst
- Branche org. (RI&E
Arbocatalogi)

Buren, met bijv. een
raffinaderij, een
tankpark, erts
overslagbedrijven of
een loods station
compleet met
helihaven naast de
switchyard.

F ig.2. Werkveld rondom de VK’ers van de hoofdaannemer bij de bouw van een STEG-centrale.

Het verdient aanbeveling om voor andere
essentiële hoofdrolspelers in het veld de
(discipline) supervisors, teamleaders en
voormannen ook een dergelijk werkveld
in kaart te brengen.
In onderstaand raammodel bestaat de
kern uit Work Method Statements met
verschillende RI&E’s als onderlegger.
Deze kunnen aangevuld worden met
Lockout-Tagout (LOTO)-procedures
en andere sub-procedures.

Overlappingen komen dan automatisch
uit de plannen naar voren. Door
onverwachte en onvoorspelbare
wijzigingen tijdens de uitvoering is het
van groot belang zoveel mogelijk te
digitaliseren. Het gebruik maken van
visualisatie is een belangrijke voorwaarde
om de noodzakelijke interactie met
de betrokkenen tot stand te brengen
en in stand te houden.
Met het raammodel uit Fig.3 wordt
voldaan aan:
•	Het kunnen herkennen en daardoor
onder controle kunnen brengen van
de tot nu toe min of meer ongrijpbare
factor werkdruk tijdens alle fasen van
het project (zie Fig.1.).
•	Het streven dat veilig werken breed in
een organisatie gedragen zal worden
doordat betrokkenen persoonlijk in
het beheersproces betrokken worden.
Met kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)
kan gestuurd worden op bewust (gepland)
gedrag en onbewust (automatisch)
gedrag. Ook kan hiermee de kwaliteit
van de procedures beoordeeld worden.
De KPI’s moeten aan de voorwaarden
specifiek, meetbaar, aanvaardbaar,
realistisch en tijdgebonden (SMART)
voldoen. Uitgangspunten daarbij zijn:
•	Om zoveel mogelijk in de buurt van
de coördinatie en inspectie in het
veld te komen.
•	Dat de beoordeling aan de voor- en
achterkant van het proces plaatsvindt.
Project introducties, observaties,
inspecties, (externe) audits en
terugkoppelingen aan betrokkenen
zijn in de praktijk al vaak gebruikte
toepassingen om veiligheidsrisico’s te
beheersen. Het sturen op interactie
met betrokkenen zal het effect
ervan vergroten.

F ig.3. Raammodel voor het beheersbaar
houden van risico’s in alle project fasen.

Hoe worden de diverse (al dan niet
overlappende) activiteiten op elkaar
afgestemd?
Een stappenplan (WMS) wordt van te
voren gemaakt en besproken.
Bedrijfsproces- en omgevingsrisico’s en
persoonlijke risico’s moeten voorafgaand
aan de activiteiten beschouwd worden.

De KPI’s die aan de voorkant van het
proces aanbevolen worden zijn:
1 Verzorg individuele en op praktijk
gerichte introductie trainingen voor
nieuwkomers op het project. Naast
algemene projectinformatie moet in
deze introductie informatie over fase
specifieke risico’s en LOTO zitten.
Beoordeelfactoren zijn interactie,
attitude, uitslag van de test en het
in orde hebben van de documenten.
2 Zorg dat (discipline) supervisors,
teamleaders of voormannen het
voortouw nemen bij het uitvoeren
en/of invullen van het Laatste Minuut
Risico Analyse (LMRA)-formulier.
De formulieren kunnen vervolgens
steekproefsgewijs via veldinspecties
worden beoordeeld.

De KPI’s die aan de achterkant van
het proces aanbevolen worden zijn:
3M
 et inspecties in het veld checken
of er adequaat ingespeeld wordt
op onverwachte en onvoorspelbare
wijzigingen in werksituaties en
risico’s uit het ‘Broekmodel’.
4K
 week al in een vroegtijdig stadium
van het project een cultuur van
interactie; maak een standaard in
Daily Safety Observation Reports
(DSOR’s), verspreid deze onder
projectbetrokkenen en maak ze
bespreekbaar tijdens start
werkbesprekingen en toolboxen.
Het is doeltreffend om werknemers
gericht (met foto’s) te confronteren
met onveilige/veilige zaken die hun
werkzaamheden aangaan. Zo te
communiceren heeft voordelen,
vooral voor de buitenlandse werknemers
die op dit soort projecten werken.
Beoordeel vervolgens de opvolging
van de DSOR’s en maak deze meetbaar.
Vooral bij langlopende projecten (de
bouw van een groot windmolenpark
neemt bijvoorbeeld > 2 jaar in beslag)
is het voortdurend onder de aandacht
brengen en houden van bewust en
onbewust gedrag van essentieel belang.
Om PTW-systemen met plattegronden,
foto’s, resultaten van inspecties en
DSOR’s en informatie van vorige PTW’s
te kunnen ondersteunen ligt het
implementeren van elektronische ePTWsystemen voor de hand. Naast effectiever
kunnen sturen op bewust en onbewust
gedrag leiden een effectievere planning
en isolatie van installatiedelen naar nog
beter risicomanagement.
Stappen op een rij hoe om te gaan met
het ‘Broekmodel’ in de uitvoeringsfase:
•	risico’s herkennen met als leidraad
het ‘Broekmodel’;
•	werkvelden (VK’er en andere
hoofdrolspelers in het veld) in
kaart brengen;
•	bevindingen categoriseren en
procedures/instructies/richtlijnen
met behulp van het raammodel
en implementeren van KPI’s een
invulling geven.
Deze stappen kunnen voor ieder
willekeurig industrieel project en iedere
willekeurige sector waar ook ter wereld
gebruikt worden.
Dit artikel is geschreven door HSE-consultant
René Santema (info@santefec.nl).
Hij is sinds 2006 als free lance hands-on
VK’er actief op industriële projecten in de olie en
gas, energie en chemie sectoren.
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OPLEIDING
DT-Welding ziet behoefte snel groeien

‘Internationaal erkend
lasinspectie certificaat
onontbeerlijk’

In het Noord-Hollandse dorp Zwaag (gemeente Hoorn) is DT-Welding
Weldconsultancy B.V. gevestigd. Op zich is dit gegeven niet zo spannend,
maar voor aanstormende talenten op het gebied van Welding Inspection
is het wel degelijk belangrijk te weten dat dit lasopleidingsinstituut de
enige is die zich in Nederland, België en Duitsland officieel agent mag
noemen van het in Cambridge, United Kingdom, gevestigde TWI Training
and Examination Services. Moest men voorheen naar Engeland afreizen
voor het volgen van deze specifieke opleidingen, sedert drie jaar kan men
heel simpel terecht bij Motel Akersloot aan de A22 richting Alkmaar of
desgewenst op elk andere locatie in Nederland, België, Duitsland en/of
intern in uw eigen bedrijf.

TWI Training and Examination Services is
's werelds grootste opleidingsorganisatie
in lassen, lasinspectie en niet-destructief
onderzoek en heeft wereldwijd een
netwerk van kantoren en trainingscentra.
Onder meer in de United Kingdom,
Zuid-Oost-Azië, Midden-Oosten,
Australië, de VS, China, India, en
vele andere landen. Elk jaar profiteren
meer dan 26.000 cursisten uit grote
16
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industrieën zoals olie en gas, ruimtevaart,
bouw, energie en de automobiel
industrie van de expertise van TWI.
Certificering
CSWIP (Certification Scheme For Personnel)
is een wereldleider in personeel
competentie Assurance-certificering
met meer dan 40.000 gecertificeerde
individuen wereldwijd.

CSWIP biedt internationaal erkende, rolspecifieke deskundigheid voor mensen die
zich bezighouden met het lassen, verbinden,
materialen integriteit en inspectie in de
industrie, de bouw, de exploitatie en
reparatie van hoge integriteit constructies,
apparaten en machines. CSWIP certificeringsregelingen zijn UKAS geaccrediteerd naar
ISO / IEC 17024, de internationale
standaard voor het personeel certificering.

OPLEIDING

Bij opleidingen die te maken hebben met
activiteiten rondom pijpleidingen wordt
British Gas Approved Scheme (BGAS)
voorheen aangeduid als 'ERS') systeem
toegepast en wordt beheerd door The
Welding Institute (TWI) namens National
Grid Plc. De regeling is vooral bedoeld
voor inspecteurs die betrokken zijn bij
een of meer van een aantal activiteiten
die verband houden met gasleidingen.
De CSWIP en BGAS regelingen zijn
gescheiden, maar overlappen elkaar
in sommige gebieden, daarom werken
CSWIP en BGAS in partnerschap.
Behoefte
Offshore Visie sprak met Michael de Rooij,
Sales Manager Training & Development
bij DT-Welding Weldconsultancy.
Hij werkt er serieus aan om in de Benelux
en Duitsland meer aandacht voor het
internationale cursusaanbod van
DT-Welding te genereren. “Met name
tijdens de laatste Offshore Energy beurs
in Amsterdam en de NIL Verbindingsweek/
METAVAK in Gorinchem ontving ik
signalen dat er in de markt steeds meer
behoefte is aan het volgen van
lasinspectie opleidingen, die de cursist
een certificaat oplevert waarmee hij
internationale erkenning vergaart als
onafhankelijk en gecertificeerd Welding
Inspector. Op zich is zo’n cursus om
inspecties en keuringen te mogen
verrichten aan boord van booreilanden,
productieplatforms en ander materieel
best zwaar, maar het loont zeker de
moeite en is zelfs onontbeerlijk om in
het buitenland te mogen opereren.
Dat is het voornaamste verschil met
andere opleidingen die in ons land
gevolgd kunnen worden. Onze
opleidingen zijn internationaal erkend.”
Werkrichtingen
DT-Welding Weldconsultancy is
opgedeeld in drie werkrichtingen:
Weldconsultancy, Opleidingen &
Trainingen en Recruitment, zijnde het
detacheren van technische specialisten.
Hiertoe behoren QA, QC engineers,
welding engineers en welding inspectors.
In geval van de eerstgenoemde
werkinrichting worden certificatie,
kwalificatie, in-company trainingen,
opleidingen en technische ondersteuning
op maat verzorgd. DT-Welding
Weldconsultancy heeft een
licentieovereenkomst met Det Norske
Veritas (DNV) afgesloten en is een
examenorganisatie voor het kwalificeren
van lasmethoden en het certificeren van
lassers onder de normen van onder meer
EN-ISO 15614-1, EN-ISO 9606, ASME
en AWS met daarbij alle aanvullende
klanteisen. Er zijn lastrainingen op alle
niveau's van diverse lasprocessen,
zoals MIG/MAG, Elektroden, TIG, OP,

en plasma lassen. Tevens verzorgt het
instituut ‘Coaching on the job’ voor
lassers en constructie bankwerkers met
als doel het verbeteren van de kwaliteit
van de lastechniek.
Programma
Michael de Rooij vertelt: “In de
lastechnische industrie worden
steeds meer en hogere eisen gesteld
aan het verrichtte laswerk en het daarbij
behorende lasonderzoek. Van groot
belang is het visueel onderzoek van
het laswerk. Met een juiste visuele
controle op de meest voorkomende
lasonvolkomenheden kunnen in een
vroeg stadium kostbare problemen
worden voorkomen.
Voor wat betreft de inspectie opleidingen
staan voor 2015 de volgende cursussen
op de agenda:
g CSWIP 3.0 Visual Welding Inspector
Level 1
g CSWIP 3.1 Welding Inspector Level 2
g CSWIP 3.2 Senior Welding Inspector
Level 3
g CSWIP Welding Quality Control
Co-ordinator (QC)
g Appreciation of Engineering Quality
Documentation Review
g CSWIP Plant Inspector Level 1
g BGAS-CSWIP Paint Inspector Grade 2
g BGAS-CSWIP Site Coatings Inspector
g BGAS-CSWIP Pipeline Welding
Inspector
Alle cursussen worden gegeven door
een instructeur van TWI Training and
Examinations. De voertaal bij elke cursus
is Engels, zowel bij de trainingen als bij
de examens. De beoordeling hiervan leidt
tot het internationaal erkende certificaat.

“Ook verzorgen wij de refreshment
cursussen,” licht Michael de Rooij toe.
“En, indien nodig, alle herexamens.”
Tijdsduur
Een ander belangrijk verschil tussen
de TWI cursussen en andere cursussen
die in Nederland kunnen worden
gevolgd, is de tijdsduur.
Michael de Rooij: “TWI gaat ervan
uit dat de cursist voor elke cursus de
specifieke basiskennis zoals Middelbaar
Lastechnicus (MLT) in huis heeft.
Pas als deze toelatingseis aanwijsbaar
zo is (middels Logboeken, Diploma’s,
Getuigschriften, CV, etc), kan hij of
zij instromen. De duur van onze
cursussen variëren daarom van
minimaal een week tot maximaal
twee weken. Dit in tegenstelling
tot andere cursussen in ons land,
die doorgaans anderhalf tot twee jaar
in beslag nemen. Een goed voorbeeld
is de opleiding Plant Inspector.
In Nederland bestaat ook een
dergelijke opleiding, de IKT 2 en IKT 3.
Deze cursus duurt gemiddeld zo’n 18
tot 24 maanden. En dan nog heeft de
cursist alleen maar een diploma voor,
zeg maar, nationaal gebruik, en geen
internationaal erkend certificaat.
De opleiding die wij verzorgen bestaat
uit acht modules. Cursisten worden
getraind van level 1 tot en met level 3.
Voor elke module moet een ‘proeve
van bekwaamheid’ worden afgelegd.
En is die bekwaamheid bewezen dat
krijgt de cursist onmiddellijk het
felbegeerde certificaat in handen
om mondiaal mee aan de slag te
kunnen. Hij kan dus tussen twee
modules door al aan de slag of hij
gaat door met de volgende module.”
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Pieter Schelte served by SpeedCast

Soil investigation system

SpeedCast, a global satellite telecommunications service provider, announced that
it has been awarded a satellite service contract by Allseas, a global leader in offshore
pipeline installation and subsea construction. The contract covers their flagship
vessel the Pieter Schelte. The satellite service provides high-performance broadband
connectivity for mission-critical communications between the vessel and the
land-based operations.

Horizon Geosciences, headquarted in
the United Arab Emirates, purchased
their fifth offshore soil investigation
system from A.P. van den Berg for the
purpose of analyzing the seabed’s
geotechnical condition. Horizon
Geosciences already own a ROSON
system (a seabed frame with a wheel
drive system to perform CPT’s and take
samples up to 1,500 m water depth),
a HYSON top pusher that is mounted
on a platform for near shore soil
investigations and two WISON-APBClassic systems (a wire-line system
to perform CPT’s and take samples
in combination with geotechnical
drilling up to 550 m water depth).
Horizon Geosciences wanted to
expand its wire-line capabilities to
deeper waters and therefore they
decided to procure the WISONAPB-1000 that is used for cone
penetration tests and soil sampling
at water depths up to 1,000 m.

SpeedCast designed a customized communications solution to meet the unique
requirements of Allseas for the Pieter Schelte, which include operational and ship
management applications, as well as crew communications. SpeedCast’s advanced
solution utilizes dual maritime VSAT systems, with frequency diversity, including
C-band and Ku-band, as well as an L-band backup, to provide Allseas with a highly
reliable, highly resilient communication solution with world-wide coverage. The
solution provides full system and equipment redundancy for both data and voice
services to deliver guaranteed reliability under all operational conditions.

Vryhof Anchors levert 10.000e anker
Ieder anker dat Vryhof levert heeft een uniek serienummer dat het anker verbindt
met een bijbehorend certificaat van een classificatiebureau. Het ankernummer
wordt op chronologische volgorde bepaald tijdens het productieproces en met
nummer 10.000 heeft Vryhof een historische mijlpaal bereikt. Het 10.000e anker
wordt door Vryhof geleverd aan haar klant Intermoor.
Om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan, is voor deze unieke
gelegenheid een levensgroot exemplaar geplaatst voor het Manhattan Hotel
in het centrum van Rotterdam. Op zaterdag 15 november heeft Øyvind Wathne,
CEO Vryhof Anchors het anker symbolisch overhandigd aan Alan Duncan,
Managing Director Intermoor.

Uitbreiding Tocardo
Tocardo Tidal Turbines uit Den Oever
neemt IHC Tidal Energy over. De
inlijving van de getijdenenergiedivisie
van Royal IHC is een nieuwe stap in
de expansie van Tocardo's activiteiten
in Nederland en daarbuiten.
"De overname van IHC Tidal Energy
betekent een welkome aanvulling op
het productenpakket van Tocardo en
biedt ons extra mogelijkheden voor het
uitvoeren van getijdenenergieprojecten
waar ook ter wereld," zegt Hans van
Breugel, CEO van Tocardo.

Offshore contract in Gabon

Øyvind Wathne, CEO Vryhof Anchors overhandigt het anker
symbolisch aan Alan Duncan, Managing Director Intermoor.

Van Oord has been awarded the EPC
contract for the replacement of a dual
10 km long oil export line. The client
is Shell Gabon. The execution period
runs from November 2014 to the
summer of 2015. The export line runs
from the Gamba terminal, 200 NM
south of Port of Gentil, to a pipeline
end manifold (PLEM). The existing 30
inch line will be replaced by a looped
dual 22 inch sea line system with
pigging facilities allowing for inspection
and cleaning. Van Oord will deploy
shallow water pipe lay barge Stingray.
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Auteur opleidingsdirecteur TU Delft, Sape Miedema

Handboek voor
Offshore Engineering

Sape Miedema heeft zijn boek als testcase in Vietnam al gebruikt waar hij zelf één van de oprichters
van de ‘Petro Vietnam University is. “Ik heb ervoor gekozen zelf de eerste docent te zijn in dit
programma. Doel is dat meerdere hoogleraren en andere docenten uit Delft mij volgen.”

Zand, klei en gesteente moeten
worden afgegraven vanwege tal
van doelen, zoals baggeren, het
graven van geulen, het boren naar
olie, het graven van een tunnel en
vele andere doelen. “De methode’s
om dit te doen variëren enorm,”
zegt dr.ir. Sape Miedema,
opleidingsdirecteur aan de TU
Delft. Hij is de auteur van het boek
The Delft Sand, Clay & Rock Cutting
Model. Dit handboek (572 pagina’s,
uitgeverij IOS Press) is voortaan
verplichte kost voor de studenten
van de opleiding Offshore &
Dredging Engineering & Marine
Technology.
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Miedema heeft het boek bepaald niet
in een kort tijdsbestek geschreven.
“Het is eigenlijk zo dat ik in dertig jaar
misschien wel vijftig/zestig publicaties
heb geschreven op dat gebied, inclusief
mijn proefschrift. Het leek mij handig
voor mijn studenten om dat allemaal
in de goede volgorde op te schrijven.
Daar ben ik twee jaar geleden
mee begonnen.”
Modellen
Het boek geeft een overzicht van de
graaftheorieën. Het begint met een
algemeen model, geschikt voor alle typen
grond (zand, klei en rots) en gaat door
met de speciale omstandigheden. Ook
de hoek waaronder wordt gegraven is
belangrijk en verschilt per grondsoort.
Voor elk geval wordt een bepaald model
vastgesteld en de soorten energie die
erin gestopt moeten worden. Miedema
komt met modellen die geverifieerd zijn
in de laboratoria, hoofdzakelijk aan de
TU Delft en middels data van andere
erkende bronnen. Het boek bevestigt
belangrijke theorieën voor al degenen
die met grootschalige afgravingen te

Cover van het boek

maken heeft. “Het is eigenlijk begonnen
met baggertechniek,” licht Miedema toe.
“In de baggertechniek moet je grond
lossnijden, zand, klei en soms ook
gesteente. Maar hoe kun je nu
uitrekenen welke vermogens je nodig
hebt en welke krachten er een rol
spelen? Die kennis is de laatste vijf/zes
jaar nogal uitgebreid met allemaal
toepassingen in de offshore industrie.”
Hij geeft een voorbeeld. “Als je
pijpleidingen op de zeebodem legt,
dan moeten die worden ingraven.
Als je dat niet doet, en een schip gooit
zijn ankers uit, dan wordt zo’n pijpleiding
zwaar beschadigd met alle gevolgen van
dien. Dus heb ik ook de toepassing voor
het ingraven van pijpleidingen vermeld.
En dat kan dan ook zijn in zand en of in
klei. Nog een ander item: er wordt de
laatste tijd steeds meer in arctische
gebieden geopereerd, in de buurt van
de noordpool. Dan krijg je te maken
met bevroren klei. Hoe gedraagt dat
zich precies? Een andere toepassing is
gewoon het boren naar gas of olie op
zee. Boren in bijvoorbeeld de Golf van
Mexico impliceert dat er in grote

OPLEIDING

waterdieptes wordt gewerkt en de vraag
is dan wat heb ik nodig aan vermogen
en dergelijke. Deepsea mining is ook
zo’n toepassing die in opkomst is.
Als zeldzame grondstoffen gewonnen
moeten worden op twee drie kilometer
waterdiepte en het bevindt zich daar niet
als losse klompjes, maar als vulkanisch
gesteente, dan zal dat ook los gegraven
moeten worden. Vraag is: hoe doe je dat
precies? Al die verschillende toepassingen
kunnen worden uitgerekend aan de hand
van het boek. Voor al die toepassingen,
baggertechniek, olieboringen, trenching,
deepsea mining, kan worden uitgerekend
welke krachten er optreden en welke
vermogens nodig zijn en hoeveel
energie er nodig is.”
Ook de manieren van boren of graven
worden in het boek vermeld. Miedema:
“Ja, ik noem het allemaal. Dit boek is de
theorie en geeft antwoord op de vraag
hoe reken je het uit. Overigens wel
met heel veel hulpmiddelen om het
gemakkelijk uit te kunnen rekenen. In
de tweede druk, die plan ik over een jaar
of vijf, dan ga ik heel veel uitgewerkte
voorbeelden erin zetten. Maar daar
ben ik nu nog niet aan toe gekomen.”

Vietnam
Op het moment van het interview, zit
Miedema in Vietnam waar hij colleges
geeft. Daar wordt zijn boek al gebruikt.
Maar vindt het ook in Delft toepassing?
“Zeker. We hebben net een cursus gehad
in september/oktober waar het eerste
hoofdstuk gebruikt werd. In november
begint een tweede cursus en daar
behandel ik het hele boek.” Die cursus is
ook zijn hoofdreden om het boek samen
te stellen. “Doel is om bij een cursus eens
een keer een goed boek te hebben.”
Bestond er tot voor kort dan geen
informatief boek over dit soort
onderwerpen? “Nee, er zijn geen andere
boeken op dit gebied. Het is in die zin
dus een gat in de markt. Wat wij heel
sterk merken is dat er nogal wat
bedrijven zijn die door eigen onderzoek
heel veel weten, alleen die kennis is
niet voor het brede publiek bestemd.
Bedrijven houden die informatie het
liefst geheim. Dat is zelfs een
verkoopargument voor hen.”
Openbaar
Miedema maakt die informatie nu
openbaar. Komt hij daarmee niet in
de problemen met zijn bronnen?

”Nee, want voor dit boek heb ik
ervoor gezorgd dat het inhoudelijk voor
honderd procent van mijzelf is. Ik heb zelf
heel veel onderzoek gedaan. Alle metingen
zijn of van mezelf of uit publicaties die
publiek zijn. Alle figuren en grafieken heb
ik bewust zelf gemaakt om problemen
over met copyright te voorkomen.”
De eerste oplage van het boek is 500
stuks. En de doelgroep wordt in eerste
instantie gevormd door studenten.
Maar het boek is ook gewoon bij de
uitgever te koop. Miedema vermeldt nog
dat het boek valt onder de noemer ‘open
access’. “Er is in de universitaire wereld al
een tijdje een tendens om alles gratis ter
beschikking te stellen aan de rest van de
wereld. Daar is een aantal beroemde
Amerikaanse universiteiten mee
begonnen en de TU Delft heeft nu
als policy om zoveel mogelijk in open
access te publiceren. Dat betekent dat je
het boek van de uitgever gratis kunt
downloaden, dat kost niks. De hele
wereld kan het gratis krijgen, alleen als
je een gedrukt exemplaar wilt hebben,
dan moet je er voor betalen.” Zelf
verdient Miedema er geen cent aan.
Hij doet het helemaal pro deo.

Uw comfortabele verblijf foarllr-iennt
or sale

Uw werknemers verdienen een comfortabel verblijf. TLQsupply biedt
tijdelijke verblijfsruimte voor offshore locaties. De standaard TLQ-unit is
ingericht met vier bedden in twee afgescheiden ruimten en één gemeenschappelijke sanitaire ruimte, maar kan aangepast worden aan uw specifieke wensen. Door de grote variatie layout-combinaties en de mogelijkheid om TLQ’s te stapelen, zorgen wij voor de ideale oplossing.

Wij garanderen een korte levertijd door gebruik te maken van voorgeassembleerde modules. Onze TLQ-units zijn speciaal ontworpen om
met behulp van de aanwezige dek-kranen geplaatst te worden, dus zonder gebruik te maken van aanvullende hijsmiddelen. Naast een korte
levertijd betekent dit dat uw comfortabele accommodatie snel en veilig
kan worden geplaatst op de offshore locatie. Wij maken het u makkelijk!

Kijk op www.tlqsupply.nl of bel 0031

38 4290783

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

OFFSHORE ENERGY 2014

Successful Offshore
Energy 2014
The 7th annual Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC)
held on 28 & 29 October at Amsterdam RAI attracted 13,452
visitors representing 81 nationalities, an increase of 47% compared
to last year. OEEC 2014 featured 630 exhibitors of which 124
companies were foreign.
OEEC 2014 was opened by Dr. María de Lourdes Melgar Palacios,
Undersecretary of Hydrocarbons of Mexico, together with Pieter van
Oord, CEO of Van Oord and Chairman of the Association of Dutch
Suppliers in the Oil & Gas Industry IRO and Coert van Zijll Langhout,
Director of Navingo, creator and producer of Offshore Energy.
Next year Offshore Energy Exhibition & Conference
will be held on 13 & 14 October 2015.

22

OFFSHORE VISIE

6 / 2014

O F F S H O R E E N E RRGUYB R
20
I E1 K
4

6 / 2014

OFFSHORE VISIE

23

TRAINING
Strategie gericht op de toekomst

Investeren in
mensen en materieel

De helikoptersimulator is sinds een paar maanden volop in gebruik (foto: Peter van Aalst).

Opnieuw kan het veiligheidstrainingsinstituut DHTC uit Den Helder melding maken van een reeks
nieuwe investeringen. Betrof het eerder al de aanschaf van een speciale brandoefenhelikopter en
een nieuwe HUET-helikoptersimulator. Nu gaat het om de aanschaf van een reddingboot, de opzet
van de Dutch Offshore Academy en het ontwikkelen van nieuwe trainingen. Daarnaast wordt ook
geïnvesteerd in jonge HBO-studenten, die DHTC door het geven van trainingen kennis laat maken
met de offshore olie- en gasindustrie en de offshore windsector. Offshore Visie sprak met account
manager Wessel Schinkel.
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De jongste aanwinst is een gloednieuwe
Norsafe-reddingboot (foto: DHTC).

De brandoefenhelikopter wordt alweer
ruim twee jaar ingezet voor het trainen
van medewerkers uit de offshoreen luchtvaartindustrie. Maar ook
medewerkers van ziekenhuizen
en bedrijven die over een eigen
helikopterlandingplaats beschikken
maken er gebruik van. Verder heeft
DHTC een paar maanden geleden
voor haar Helicopter Underwater Escape
Training (HUET) de beschikking gekregen
over een nieuwe helikoptersimulator.
Wessel Schinkel zegt hierover:
"Vanaf de eerste training, op 27
augustus, worden er nu elke week
basis- en herhalingscursussen mee
gegeven. Ondertussen hebben bijna al
onze klanten er kennis mee gemaakt."
Een andere recente investering betreft
de aanschaf van een nieuwe
reddingboot. Een NorSafe Matrix 450
met een lengte van 4,5 meter en een
capaciteit voor zes personen. "Deze
reddingboot wordt met name gebruikt
bij de STCW 2010 Proficiency in Survival
Craft and Rescue Boat other than Fast
Rescue Boats cursussen ten behoeve
van de scheepvaart. De boot is in
verband met onze trainingsdoeleinden
én uit milieuoverwegingen uitgerust
met een Yamaha 25 pk 4-takt in plaats
van de standaard SOLAS 15 pk 2-takt
buitenboordmotor."

Op het gebied van cursussen is verder
geïnvesteerd in de verbetering van een
aantal cursussen, waaronder de H2S
Introduction (NOGEPA 0.8) en Gas
Measurements (NOGEPA 1.4). En
samen met SOMA Bedrijfsopleidingen
uit Harderwijk worden nu in Den Helder
de Banksman Offshore NOGEPA 1.9A
en 1.9B trainingen gegeven. Tot slot
wordt veel gedaan aan cursusontwikkeling,
onder meer ten aanzien van de
herhalingscursussen voor de scheepvaart.
HBO-studenten
Een echte investering in de toekomst
vindt Wessel Schinkel de Instructiedagen
Offshore Veiligheid die recentelijk zijn
gehouden voor de HBO-studenten die
onder de vlag van Maritime Campus
Netherlands (MCN) de Minor Oil & Gas
en Minor Windenergie volgen in Den
Helder. "Voor de Minor Oil & Gas hebben
wij dit najaar twintig studenten getraind
en voor de Minor Windenergie tien.
Dit laatste heeft voor ons al spin-off
gehad, want deze groep studenten
heeft ondertussen bij ons ook de
officiële trainingen Offshore Wind
Energy Basic Safety en HUET gevolgd."
Verder staat DHTC samen met het
ROC Kop van Noord-Holland, Tetrix
Bedrijfsopleidingen en Pro Change
Solutions aan de wieg van de
Dutch Offshore Academy.

"Met dit samenwerkingsverband willen
wij inspelen op de opleidingswensen
van het offshorebedrijfsleven. Onderzoek
heeft aangetoond dat behoefte bestaat
aan een structureel en georganiseerd
aanbod van opleidingen voor zowel
bestaand als nieuw personeel. Met de
Dutch Offshore Academy zijn wij nu
bezig een zo breed mogelijk pakket aan
opleidingen, cursussen en trainingen te
ontwikkelen." Het ROC en Tetrix gaan de
MBO-, MBOplus- en maatwerkopleidingen
verzorgen, terwijl DHTC de NOGEPAveiligheidstrainingen voor de offshore
olie- en gasindustrie, trainingen voor
de offshore windsector en de STCWtrainingen voor de scheepvaartsector
voor haar rekening neemt. Plan is dat
de Dutch Offshore Academy ook
opleidingen, trainingen, cursussen
en adviestrajecten gaat aanbieden die
specifiek zijn toegesneden op vragen
vanuit voornoemde sectoren.
"Wij hebben de Dutch Offshore
Academy onlangs op de in Amsterdam
RAI gehouden vakbeurs Offshore Energy
officieel gepresenteerd", zegt Wessel
Schinkel tot besluit. Hiermee is volgens
hem het investeringsprogramma van
DHTC nog niet ten einde. Voor 2015
staat namelijk nog de ontwikkeling
van nieuwe oefenobjecten voor de olieen gasindustrie en de brandweersector
op stapel. Wordt dus vervolgd.
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First-of-its-kind

International Subsea
Technology Training
Academy
A first-of-its-kind subsea training academy is being launched in Aberdeen at the end of October in the worldrenowned subsea centre of excellence at Westhill. The subsea technology training academy will meet global demand
for improved competency in the configuration, operation and maintenance of increasingly sophisticated equipment
required in more complex subsea oil and gas projects in deeper waters and hostile locations around the world.

Aberdeen head-quartered company,
Ashtead Technology, has invested
almost £500,000 in its subsea technology
training academy which will attract
delegates from around the world.
In a pilot scheme prior to launch,
the Ashtead Technology Academy has
already delivered several courses to a
number of leading subsea companies,
including a three day acoustics course
and a one day introduction to offshore
survey equipment course. The courses,
for support engineers and new recruits
from the subsea construction sector,
have achieved tangible results and
excellent customer feedback.
Support
Donald Campbell, Senior Survey
Support Engineer at Subsea 7 said:
“We have been pleased to support
Ashtead technology in the development
of this ground-breaking training academy.
Our delegates have been more than
satisfied with the professionalism and
knowledge of the training team. Also
the level of training delivered has met our
needs and that of our staff comfortably."
Challenges
Tim Sheehan, commercial director
of Ashtead Technology, said: “As the
subsea industry continues to grow and
leading-edge technology evolves to
deliver systems to meet more complex
challenges in deeper waters, subsea survey,
construction and maintenance companies
must have the skills and competency
to ensure these systems are properly
configured, operated and maintained.
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Steve Cullen outside the academy.
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Ashtead Technology technician at work.

Ashtead is well positioned and resourced
to fill the gap in the market for high
quality training that will meet the skills
and competences required. Today’s
launch is the result of considerable
investment in the best facilities, trainers
and training materials by Ashtead
Technology. Through our 30 years of
experience and expertise in working
with specialist subsea technology, we
have developed a range of courses which
will give delegates the confidence and
competence required in working with the
latest systems available in the market.”
Courses
The Ashtead Subsea Technology Training
Academy will be led by Steve Cullen who
has joined the company in the newly
created position of training manager.
Formerly with Subsea 7, Cullen is an
electrical and electronic engineer with
over twenty years offshore experience in
subsea construction, hydrographic survey,
fibre optics, remote intervention and
drilling operations support. He spent
several years in vocational and public
sector education and training roles
focussing on science technology subjects
with particular experience in innovative
instructional design methodologies.

The courses available at Ashtead
Technology’s purpose-built training
facilities will cover the basics and
the more complex functioning of
offshore survey equipment, acoustic
positioning and motion sensing
systems, hydrographic and geophysical
survey equipment, cable and pipe
detection and tracking systems and
ROV sensors and multiplexors.
In addition to regular standard courses,
Ashtead Technology is able to design
tailor-made courses to meet specific
needs of individual customers.
International
Neil Gordon, chief executive Subsea
UK, welcomed the investment in the
academy. He said: “This will make a
significant contribution to our industry.
The UK has long been regarded as
the centre of excellence for the subsea
sector and people are a key part of
that success. The Ashtead Training
Academy will have a truly international
reach and I am confident that it
will further bolster our industry’s
capabilities leading to a highly
competent workforce which
remains the global standard.”
6 / 2014
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MOCE
Save the date: woensdag 22 april 2015

Negende Maritime &
Offshore Career Event

Op woensdag 22 april 2015
zal het World Trade Center in
Rotterdam opnieuw het domein
zijn van de maritieme en
offshore industrie; alweer het
negende Maritime & Offshore
Career Event (MOCE) vindt dan
plaats. In de vier beurshallen van
het WTC in hartje centrum van
Rotterdam zullen zoals ieder
jaar tussen de 100 en 125
internationaal opererende
maritieme bedrijven aanwezig
om nieuw personeel te vinden.
Het feit dat een beurs zoals
MOCE zo populair is laat zien
dat werken in deze sector in
trek is én dat er veel werkaanbod
is in deze innovatieve sector.
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De Nederlandse maritieme en offshore
sector is goed voor ongeveer 200.000
banen. Elk jaar is er ruimte voor 2.000
nieuwe banen voor starters bij
Nederlandse bedrijven. MOCE is het
enige carrière evenement voor deze
uitdagende sector in de Benelux en
biedt zowel exposanten als
werkzoekenden een platform om met
elkaar in contact komen. Alle belangrijke
elementen van werkgelegenheid komen
aan bod, te weten: opleidingen, stages,
starterscarrièremogelijkheden en kansen
voor doorstromers. Het aanbod behelst
zowel banen op zee, aan de wal,
technische functies als administratieve
en communicatie/sales functies. 50%
van de 4.449 bezoekers in 2014 waren
doorstromers. Een niet te missen groep
mensen voor de exposanten op MOCE.
Was het de laatste jaren niet zo
gebruikelijk dat werknemers met
de juiste opleiding, papieren en
werkervaring zich lieten informeren
over een nieuwe job, eind 2014 laat
recent onderzoek wel anders zien.
Deskundigen menen dat de recessie op
haar einde loopt, bedrijven zijn stabieler
en dit geeft de werknemer moed. Na vele
jaren bij dezelfde werkgever gaan ook zij
nu weer rustig aan kijken of er ergens
anders een uitdaging ligt. Deze niet te
missen groep mensen is een belangrijke

doelgroep voor MOCE, de organisatie
van het evenement zal in de marketing
en communicatie voor 2015 dan ook
extra aandacht aan deze groep besteden.
Exposanten op MOCE zijn immers naast
stagiaires en starters altijd naarstig op
zoek naar doorstromers met een passend
profiel en werkervaring.
Veel mogelijkheden, veel carrièrekansen
en vooral ook veel te zien en te ervaren
tijdens het Maritime & Offshore
Career Event. In 2014 heeft 29% van
de bezoekers direct gesolliciteerd bij
een van de exposerende bedrijven.
Dit percentage vertegenwoordigd zowel
de starters als de doorstromers en staat
gelijk aan het enorme absolute aantal
van 1290 sollicitaties. De kracht van
MOCE ligt dan ook in het feit dat het een
interessante beurs is voor werkzoekenden
met verschillende profielen en verschillende
opleidingsniveaus binnen de sector.
De exposanten zijn niet alleen op zoek
naar nautisch en technisch talent maar
bijvoorbeeld ook naar interieurbouwers,
administratieve krachten en planners.
Daarnaast staat MOCE vooral ook
bekend als een ‘leuke’ dag, vol
inspirerende mensen, bedrijven,
workshops, lezingen en presentaties.
Kortom: zet 22 april in je agenda en
kom langs in het WTC in Rotterdam.

VEILIGHEID

IVM Reddingsteam, uw veiligheid een zekerheid
Werken in besloten ruimten en op hoogte. Het brengt vaak onderschatte - risico’s en gevaren met zich mee.
Om een veilige werkplek te garanderen zijn de juiste
middelen en preventiemaatregelen een vereiste.
IVM, Instituut voor Veiligheid & Milieu, maakt
veiligheid bereikbaar voor uw organisatie. Met het
IVM Reddingsteam, professionele en specifieke
middelen voor moeilijk toegankelijke locaties.
Het IVM Reddingsteam voert preventieve activiteiten uit
om zo incidenten en eventuele reddingsacties te voorkomen.
Het geven van instructies en uitgebreide voorlichting zijn
hierbij een vast onderdeel. Met behulp van een inzetplan
worden mogelijke risico’s vooraf in kaart gebracht. Zo is
het IVM Reddingsteam eventuele gevaren vroegtijdig voor.
Mocht er zich toch een incident voordoen, dan treedt het
Reddingsteam direct op.
Het IVM Reddingsteam:
• Is aanwezig op locatie en waarborgt zo direct optreden;
• Bestaat standaard uit 3 professionals;
• Heeft de opleiding Rope Rescue doorlopen;
• Is in bezit van uitgebreide medische kennis;
• Gebruikt gecertificeerd materieel voor zowel
on- als offshore werkzaamheden;
• Werkt volgens ISO 9001.

wenst al haar lezers
een energierijk

2015 toe!
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Klus in anderhalve week geklaard
De Seajacks Hydra, een jack-up platform van Seajacks UK, is binnen anderhalve week volledig inbedrijf gesteld bij Damen Shiprepair
Rotterdam, dat onderdeel is van Damen Shiprepair & Conversion Group. Een zwaar ladingschip, met aan boord het Seajacks Hydra
platform, voer op 19 juli de haven van Rotterdam binnen. Op 22 juli werd het platform naar de kade van de reparatiewerf gesleept.
De tijdsdruk was hoog omdat het schip 1 augustus door moest naar een project van Seajacks. Ondanks de onverwachte komst
en de strakke planning is het platform op tijd afgeleverd.
Het uit te voeren werk omvatte onder andere het
installeren van vier azimuth thrusters (roerpropellers).
De Seajacks Hydra hief zichzelf daartoe aan de kade
8 meter omhoog, waarbij duikers het proces en de
conditie van de bodem in de gaten hielden. Het heffen
van schepen is maar op een beperkt aantal plaatsen in
de Rotterdamse haven toegestaan. Voor het heffen of
‘up-jacken’ van schepen moet de bodem in kaart zijn
gebracht en moet men over informatie beschikken
omtrent diepte, laagopbouw en grond belasting.
Het platform zou in eerste instantie inbedrijf gesteld
worden bij een ander reparatiebedrijf in de haven van
Rotterdam. Maar op het laatste moment had dit bedrijf
geen locatie beschikbaar. Damen was echter in staat
een locatie beschikbaar te stellen en in zeer korte tijd
het platform vóór de deadline bij de klant af te leveren.
Seajacks Hydra in Rotterdam.

Nieuwe directeur NAM
Gerald Schotman is met ingang van 1 oktober
2014 benoemd als nieuwe directeur van de
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
Hij is sinds 2009 de Chief Technology Officer
en Executive Vice President Innovatie en
Research & Development Shell. “Ik ben verheugd
over mijn benoeming bij NAM en zie uit naar
de samenwerking met de collega’s bij NAM
en alle stakeholders in de gebieden waar
wij actief zijn,” aldus Schotman.
Hij volgt de huidige NAM-directeur Bart van de
Leemput op die nu vijf jaar leiding geeft aan het
olie- en gaswinningsbedrijf. Van de Leemput maakt
een nieuwe stap binnen het Shell concern, als
Executive Vice President Operated Assets Upstream
International wordt hij verantwoordelijk voor alle
door Shell aangestuurde ‘upstream’ activiteiten.
Gerald Schotman studeerde civiele techniek
aan de Technische Universiteit in Delft en kwam
in 1985 als ingenieur-onderzoeker werken bij
Shell in Rijswijk.
Daarna vervulde hij diverse technische en
commerciële functies in het buitenland en
werkte aan opdrachten in het Verenigd Koninkrijk,
Brunei en Oman tot zijn benoeming in 2006
als Vice President Strategy binnen het Shell
onderdeel Exploration & Production. In 2009
werd hij Chief Technology Officer en Executive
Vice President Innovatie en Research &
Development van Shell. Deze laatste twee functies
heeft hij vanuit Nederland ingevuld.

30

OFFSHORE VISIE

6 / 2014

Gerald Schotman.

o n s t r e am

Nieuwe benoemingen

Jumbo completes mooring system

Holding B.V. announces that Henk van
den IJssel and Peter van der Hak have
joined the DeepOcean Group on
1 October, 2014. Henk will focus as
Commercial Director on international
business development and sales and
the coordination of commercial activity
and Peter will assume the
responsibilities of Group Controller.
Henk has more than 25 years of
international commercial and business
development experience in offshore oil
& gas industry with, amongst others,
Acergy and Allseas. Peter van der Hak
has worked over 13 years with Fugro
N.V. spending the last 8 years of that
period as their Group Controller.

Jumbo has completed the mooring system pre-installation for the Greater Stella Area
(GSA) development as a main contractor for Ithaca Energy.

Automatic lubrication
system
TrustLube delivered a high-tech system
to SBM Offshore for Shell’s Prelude.
The system consists of an explosion
proof grease cabinet to lubricate the
radial wheel, axial boogie and axial
boogie guiding of the world’s largest
turret. Stainless steel framed grease
applicators are used to connect the
metering devices to dispense the
grease equally on the wheel surfaces.
TrustLube’s smart system is able to
adapt her greasing cycle to the wind
direction.

Jumbo was managed by Costain Upstream, the subsea project management
contractor for the GSA development. GSA is located in the Central North Sea,
Central Graben Area. As planned, Jumbo’s Heavy Lift Vessel vessel Fairplayer
completed, with the assistance of the AHTS Olympic Hera, the offshore installation
works in time and within budget, the company said in the release.
According to Jumbo, the company’s unique installation methodology benefited the
project through simplified logistics, saving critical time and reduced offshore
interfaces. Jumbo says that Fairplayer and Olympic Hera proved high workability in
the Central North Sea.

Milestone for Eneco Luchterduinen
The final foundation for the new Eneco Luchterduinen wind farm was installed
on Friday October 17.. Van Oord’s offshore installation vessel, the Aeolus, drove
the last of a total of 44 piles into the seabed. The project is proceeding right on
schedule. Installation of the 43 wind turbines and the Offshore High Voltage Station
will begin next spring. In addition, on 15 October operators began rolling out the
power cable that will connect the new wind farm to shore. The cable is more than
25 kilometres long.
The new wind farm is being constructed 23 kilometres offshore, between the
Dutch seaside towns of Noordwijk and Zandvoort. Van Oord is the main contractor
for this EPC project, which is being carried out for joint venture partners Eneco
and Mitsubishi Corporation.
Eneco Luchterduinen wind farm will be fully operational in late 2015 and deliver
green energy to almost 150,000 households. It will therefore help the Netherlands
meet the targets stipulated in its national Energy Agreement for Sustainable Growth.

With the TrustLube system one
metering unit per grease point is used.
All metering units are working
independently of each other regardless
temperature, tube length and viscosity
of the lubricant. The quantity of grease
remains consistent regardless outside
temperature and pump running time.
The system is completely hermetically
sealed. No dirt, seawater or sand can
enter the system. The complete system
is constructed in stainless steel AISI
316 quality.

www.
www.
offshorevisie.
offshorevisie.
nl
nl

Aelous at work.
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Heerema to build Culzean jacket

Benoemingen RvC Gasunie

Maersk Oil North Sea UK Limited, operator of the Culzean development in the
North Sea, has awarded a contract for the engineering, procurement and
construction (EPC) of the project’s well head platform (WHP) jacket to Heerema
Hartlepool Limited.

Met ingang van 1 oktober 2014 is de
heer Dirk Jan van den Berg (1953)
benoemd als lid van de Raad van
Commissarissen van de N.V. Nederlandse
Gasunie (Gasunie). Hij is sinds 2008
werkzaam als voorzitter van het College
van Bestuur van de Technische
Universiteit Delft. Daarvoor was hij
onder meer werkzaam als ambassadeur
van Nederland in China en Mongolië
(2005 - 2008) en als Permanente
Vertegenwoordiger van Nederland bij
de Verenigde Naties in New York (2001 2005). Vanaf 1992 tot 2001 heeft de
heer Van den Berg de functie van
secretaris-generaal bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken vervuld.
Daarvoor bekleedde hij verschillende
functies bij het ministerie van
Economische Zaken. Per dezelfde datum
is de heer Rinse de Jong benoemd
tot voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Gasunie. Hij was
sinds 1 mei 2013 interim-voorzitter.

Heerema will build the WHP jacket and piles, the well head access deck and access
ways. It’s expected that the well head access deck and access ways will be fabricated
in Hartlepool, with the WHP jacket being built in Vlissingen in the Netherlands.
The contract is expected to be ready for ‘sail away’ ahead of the drilling startup
on the project in Q2 2016, subject to a final investment decision in 2015.
The award comes as Hercules Offshore Inc, the provider of the newbuild jack-up
rig for the Culzean development, begins a recruitment drive in Aberdeen as it
establishes a permanent UK presence to support the Culzean project and pursue
other market opportunities. This inward investment is expected to create up to
100 offshore and 20 onshore jobs.

Umbilical for Ravn field
JDR has won a contract for the design and manufacture of a hybrid power steel
umbilical from Wintershall Noordzee. This umbilical will be deployed to the Ravn field
development in the North Sea. JDR’s scope of work includes delivery of an 18.2 km
umbilical which will provide power and control; connecting a new platform to an
existing platform for long-term well testing off the Danish coast. The composite
umbilical is comprised of hydraulic hoses, super duplex steel tubes, MV power cores,
and fibre optic cables. Additionally, JDR will provide the subsea hardware as well
as life-cycle support through their Global Service division. The umbilical will be
manufactured and loaded out at JDR’s deep-water, quayside Hartlepool facility
and will be delivered to the Ravn field in the North Sea. Delivery is scheduled for
the third quarter of 2015.

First offshore vessel in Heysehaven ROTTERDAM
The evening of Tuesday 28 October saw the arrival of the Aker Wayfarer, currently
operating as an offshore construction vessel. It is the first offshore ship to use the
new Franklin Offshore quay on the Heysehaven (port number 2610). This means that
the Heysehaven has now been semi-officially reinstated as an offshore port.
During the last century, this port area was also used for that purpose. That was in the
latter days of the RDM shipyard. The Port of Rotterdam Authority is currently
transforming this old area into an ‘RDM Centre of Expertise’ and technical education,
knowledge centres and businesses are working together on sustainable innovations
which are needed for the Rotterdam economy. The Port Authority aims to make RDM
the number one innovation centre for the manufacturing industry in Rotterdam.

Relocation Bluewater
On November 17, 2014, the Bluewater
Head Office has been relocated to the
following address: Taurusavenue 46,
2132 LS Hoofddorp. The new
telephone number is +31 23 711 5500.
The new office is located on Park
20|20 in Hoofddorp, within a kilometre
from the former Bluewater head office.
It is situated at only 10 minutes by car
from Amsterdam Schiphol Airport,
within a 3 minute walk from the
Hoofddorp railway station and right
next to the A4 motorway exit.

Name change Chevron
All shares in Chevron Exploration and
Production Netherlands B.V., including
its subsidiary Chevron Transportation
B.V. (CT), have been acquired by
Petrogas International E&P Coöperatief
UA. The addresses and contact
information of Chevron in Voorburg
will remain the same, after the below
change in name. On 11th November
2014 closing has taken place and the
names of the abovementioned
companies have been changed to:
Petrogas E&P Netherlands B.V.;
and Petrogas Transportation B.V.

Aker Wayfarer brings offshore back to Heysehaven (photo: Ries van Wendel de Joode).
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hét talent van de toekomst?
Boek uw stand op het grootste carrière evenement in
de Benelux gericht op de maritieme & offshore industrie!
• Uniek face-to-face werving- en selectiemiddel
• Ruim 125 topbedrijven uit de sector
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• 4.449 bezoekers in 2014
Vind ons leuk op

Voor meer informatie en deelname, bezoek onze website
of neem contact op met ons salesteam via 010 - 209 2600

www.maritimeoffshorecareerevent.com

Powered by

HYDRAULIEK
DOEDIJNS LEVERT TURN KEY HYDRAULIEK OPLOSSINGEN

Global business player
met flexibiliteit van
lokale onderneming
Als redacteur van Offshore Visie ben ik weer een ervaring
rijker. De rode draad van een verhaal heb ik meestal heel snel
in mijn hoofd. In dit specifieke geval verliep het echter iets
anders. Ik was namelijk voor de eerste keer uitgenodigd
voor een interview bij Doedijns in Waddinxveen. En de
voorstelling die ik van dit bedrijf had, bleek zo af te wijken
van de realiteit, dat een herpositionering in mijn brein
noodzakelijk was. Terwijl ik ervan uitging een kleine
HPU-club (Hydraulic Power Unit) en distributeur van een
pakket high end componenten te bezoeken, stapte ik binnen
bij een wereldwijde aanbieder van ingewikkelde hydrauliek
oplossingen op het gebied van ‘engineered’ power,
motion en control met inbegrip van een compleet
projectmanagement. Een meer dan aangename verrassing,
want we blijken in Nederland dus ook op hydraulisch
gebied een internationale ‘topper’ in huis hebben.

Ik zit aan tafel met ir. Dirk Smulders,
Regional CEO EMEA, en Martijn Schols,
Business Development Manager EMEA.
Het enthousiasme is werkelijk van hun
gezicht af te lezen. Zij voelen zich
duidelijk in hun element bij Doedijns.
Beide heren koppelen gedrevenheid aan
een moderne visie op bedrijfsvoering,
jeugdig innovatief elan en tomeloze
inzet. Hun passie voor hydrauliek
is enorm. Doedijns blaakt van
zelfvertrouwen. De orderintake is goed.
Het bedrijf zit ruim in het werk, met
boeiende, uiteenlopende projecten.
Vanuit de hele wereld klopt men in
Waddinxveen aan de deur. “Alleen zijn
wij de afgelopen jaren te bescheiden
geweest in het uitventen van onze
projecten en de kwaliteit ervan,”
verklaart Dirk Smulders als ik hem
aangeef dat Doedijns bij mij een ander
imago had. Als dat voor anderen ook
geldt, dan is het niet ondenkbaar dat
er projecten gemist zijn omdat partijen
niet exact weten wat Doedijns voor
hen kan betekenen.
“Onze trouwe klanten weten het echt
wel,” stelt Smulders. “Voor hen zijn wij
een open boek. Als technologisch
34
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gedreven bedrijf stellen we ons innovatief
en slagvaardig op. In dat kader is de
afgelopen jaren ook flink geïnvesteerd
in ons projectmanagement. Onder meer
door hoog opgeleide mensen binnen te
halen van verschillende disciplines.
Naast de veelal zelf opgeleide specialisten
in de hydrauliek, zijn experts op het
gebied van lucht- en ruimtevaart
aangenomen alsmede een aantal
sterkewerktuigbouwers. Maar gelijk heb
je. We hebben te weinig tamtam
gemaakt en over projecten die wij met
succes hebben afgehandeld, is te weinig
gecommuniceerd. Met als mogelijk
gevolg dat er partijen zijn die ons nog
kennen als de standaard hydrauliek
leverancier van weleer. Neem nu
bijvoorbeeld de pilegripper die eerder
dit jaar aan boord is geplaatst van de
Aeolus van Van Oord. Ik zag toevallig in
de augustus uitgave van Offshore Visie
een mooie fotoreportage. Softwarematig
hadden wij een soortgelijk apparaat op
het gebied van hydrauliek al helemaal
doorberekend voor een andere relatie.
De gripper die nu op de Aeolus staat, telt
43 hydraulisch gedreven cilinders. Ons
concept telt er acht.”

Passie
Ingetogen bespreekt collega Martijn
Schols (43) de functionaliteiten van het
innovatieve gripper product. Hij vervolgt:
“Systemen worden veelal ontwikkeld aan
de hand van concrete vragen van klanten.
Maar daar houden we het niet bij.
We borduren hierop voort en komen
dan op de proppen met weer nieuwe
mogelijkheden die ingezet kunnen
worden. Een voorbeeld hiervan is onze
Compact Actuator. Standaard is er een
Scotch and Yoke actuator op de markt,
een vrij groot product met als nadeel
dat er heel veel lucht in zit. Onze
engineers hebben de scotch en yoke
uit elkaar gehaald en op een andere
manier weer in elkaar gezet. Daarbij
zijn de lege ruimtes zo veel mogelijk
opgevuld om tot een compacter geheel
te komen. Onze Compact Actuator is nu
een niche product dat bij allerlei offshore
toepassingen zijn voordeel toont in een
‘limited space’ omgeving.”
Overal waar hydrauliek wordt gebruikt
binnen de olie en gas, maritieme en
offshore markt, is Doedijns van de
partij. Kranen, afmeersystemen, pipe
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tensioners, winches, fire fighting
equipment, manifolds, HPU’s van
klein tot groot. Zowel elektrisch als
dieselgedreven. De grootste die Doedijns
ooit gebouwd heeft, is 2 megawatt
bestemd voor een pilehammer. “Wij zijn
er helemaal klaar voor,” geeft Schols aan.
“Ons specialisme is de engineering van
hydraulische systemen, de samenstelling,
de commissioning en uiteraard de after
sales in de vorm van periodiek onderhoud
en service. Voor onze doelgroepen
ontwikkelen wij hydraulic power units/
systems, helicopter refueling systems,
hydraulic oil filtration systems, winch
systems/spoolers, LAR systems, valve
automation systems, HIPP systems, SITE
valve compact actuators van klein tot
wel 2½ meter hoog, ESD systems,
ballast control/flooding systems,
wellhead control panels, sampling
systems, injection & dosing skids,
temperature measurement, subsea
control system en compensation coil
tubing lift frames. Daarnaast zijn wij
distributeur van een groot aantal A-merk
componenten. En leveren wij wereldwijd
sampling systemen om de kwaliteit van
olie te controleren. Dat is een technologie
die binnen de Nederlandse markt reeds
veel wordt toegepast, maar waarvan het
marktaandeel in Amerika en Azië nog
groeiende is.”
Slim
Schols lijkt onvermoeibaar als hij over zijn
werk praat en Doedijns neerzet als een
ervaren groep technologie innovators.
Gepassioneerd licht hij toe wat de functie
van alle producten is en geeft hij aan dat
dankzij vestigingslocaties in ’s werelds
belangrijkste industrieknooppunten,
Doedijns snel kan reageren op verzoeken
van klanten voor toepassing in niches
die specifieke kennis of vaardigheden
vereisen. “Wij onderscheiden ons van
andere partijen omdat onze engineers
telkens weer een slimme innovatieve
oplossing bedenken voor uitdagingen
die hen worden voorgelegd. Vaak
zijn hydraulische systemen die wij
bedenken een combinatie van bestaande
technologieën. Een voorbeeld daarvan is
het Ichtus project dat wij in opdracht van
McDermott hebben uitgevoerd. Zij had
snel een systeem nodig om een jacket op
de zeebodem te kunnen laten afzakken.
Nu zijn wij bij Doedijns specialist op het
gebied van kleppen en actuators, maar
in dit specifieke geval ging het juist om
de combinatie van een HPU met kleppen
onderwater. In nauw overleg met een
team van McDermott hebben onze
engineers een systeem bedacht met
een ROV bediening. En dat is geen
standaardoplossing. De oplossing is in
dit geval maatwerk. Zowel de kleppen

Het Pile Gripper systeem van Doedijns.

als de actuators, voorzien van een
systeem om de luchtdruk te
compenseren, zijn speciaal voor
McDermott gemaakt. En inmiddels
geïnstalleerd. Klant tevreden, wij trots.”
Transparantie
Dirk Smulders (38), die in 2011 bij
Doedijns in dienst trad en in juli 2013
benoemd werd tot CEO van Doedijns
voor Europa, het Midden Oosten en
Afrika is stellig als het over het belang
van kennisontwikkeling in de hydrauliek
sector gaat. Alleen door te investeren
in het kennispeil van medewerkers
kan in deze bedrijfstak een verschil
worden gemaakt, is zijn overtuiging.
“Wij opereren in een technische wereld.
Maar kennis is meer dan enkel technische
know how. Ook veiligheid is mensenwerk
en mede in dat kader zijn zaken als
gedrag en normen en waarden voor ons
eveneens essentieel. Elke medewerker is
een visitekaartje van Doedijns. Wij zijn
een mensenorganisatie die hydraulische
systemen en producten aanbiedt.
Custom made en standaard. Wereldwijd
opereren wij met 500 medewerkers.
Ik hecht veel waarde aan de kracht
van een goed team. Aan mensen met
technische kwaliteit, inzet, en geloof in
de kracht van het collectief. Zij zijn het
die onze strategie moeten waarmaken.
Iedereen mag in onze keuken kijken.
Doedijns is authentiek en integer.
We hebben niets te verbergen.
Onze strategie is transparant. Wie met
ons samenwerkt, mag weten wat er
speelt binnen Doedijns. Voor ons is
die vertrouwensband van wezenlijk
belang ook omdat betrouwbaarheid
een karakteristiek is waarop de markt ons

beoordeelt. Betrouwbaar vooral door de
manier waarop we met de problemen
van klanten omgaan. Ons uitgangspunt
is altijd dat we voor die klant gáán.
Dat is geen loze kreet. We stralen dat
uit en bewijzen dat ook dagelijks. Het is
niet voor niets dat wij in toenemende
mate van grote EPC contractors
verzoeken krijgen om hoogstaande
turn key systemen te ontwikkelen en
te installeren, met inbegrip van het
volledige projectmanagement. Alle
ingrediënten daartoe zijn hier aanwezig.
Ons projectmanagement is dusdanig
ingericht dat alle disciplines goed samen
vallen. Wij snappen wat de klant wenst.
Wel maak ik de kanttekening dat we
altijd heel kritisch naar onszelf blijven
kijken. Voor verschillende operators
verrichten wij bijvoorbeeld naar volle
tevredenheid ingrijpende shutdowns.
Toch denk ik dat wij nog beter kunnen.
Dat we onze dienstverlening op dit vlak
naar een nog hoger niveau kunnen tillen.
Met inbegrip van certificering en
document control.”
Overnames
Als onderdeel van de Doedijns Group
Internationaal, waarvan het hoofdkantoor
in Leidschendam staat, levert en
installeert de in Waddinxveen gevestigde
specialist op hydraulisch gebied al
jarenlang zijn in-house ontwikkelde
systemen. CEO Smulders: “Op zich was
dat natuurlijk prima, maar binnen het
managementteam hebben we ons op
een gegeven moment wel de vraag
gesteld of we het succes van Doedijns
vanuit alleen Nederland wel konden
blijven volhouden. Unaniem was het
antwoord ‘neen’ en in juni 2011
resulteerde dit in de opening van een
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kantoor in Dubai. Dicht bij onze
baggerklanten die op dat moment in
die regio veel werk hadden. Daarnaast
zagen wij steeds meer ontwikkelingen
in Azië en Amerika en maakten ook
onze klanten bewegingen die kant op.
Het leek daarom onontkoombaar
dat zij vroeg of laat bij ons de wens
zouden neerleggen om lokaal sneller
en adequater service te krijgen.”
Om daar reeds in een vroeg stadium
op te kunnen anticiperen is besloten
om het overname pad op te gaan
en te zoeken naar internationale
expansiemogelijkheden.
In december 2011 resulteerde deze
strategische zoektocht in de overname
van Wilmax, centraal gevestigd in de
APAC-regio. Naast een hoofdkantoor
en productiefaciliteiten in Singapore
beschikt Wilmax over productie- en
servicelocaties in Indonesië en Maleisië.
Wilmax is gespecialiseerd in de
ontwikkeling en productie van wellhead
control panelen, valve automation
systemen, injectie skids, helifuel
systemen en flooding systemen.
Bijna een jaar later - in oktober 2012 volgde een tweede belangrijke
overname. Nu betrof het Logan
Industries uit Houston, U.S.A.
Logan staat bekend om haar
diepwateroplossingen en is daarnaast
gespecialiseerd in hydraulische
engineering en servicecapaciteiten
op het gebied van reparatie en
onderhoud. Tevens beschikt Logan
over een reeks eigen gepatenteerde
systeemoplossingen, zoals de soft
drill traction winch, launch & recovery
systemen, heave compensation systemen,
tensioners, spoolers en hijsinstallaties.
Global
In Waddinxveen werken momenteel een
veertigtal personen op de engineering
afdeling. Zij zijn opgedeeld in een olie
en gas team, een maritiem team, een
dredging team, een offshore team en
een industrie team. Dirk Smulders:
“Samen met onze kantoren in Azië en
Amerika opereren wij met zo’n 100
engineers. Dankzij de eerdergenoemde
overnames beschikt Doedijns thans over
een aantal technologieën die voor elke
regio in de wereld interessant zijn.
Systemen die prachtig aansluiten op
hetgeen wij hier in Nederland doen.
Met die technologische kennis als
toegevoegde waarde zijn wij een global
business player geworden maar met
de flexibiliteit van een kleine lokale
onderneming. De meerwaarde daarvan
is dat wij bij een internationale opdracht
een team kunnen formeren met mensen
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Een serie HPU's gereed voor aflevering.

van verschillende nationaliteiten.
Mensen die niet alleen beschikken over
de specifieke kennis van hun producten,
maar die ook bekend zijn met andere
culturen en met andere drives."
"De praktijk heeft inmiddels uitgewezen
dat het integraal samenwerken wel
degelijk een positieve uitwerking heeft
in het vinden van een oplossing voor
een hydraulisch vraagstuk. Op die manier
tillen we als het ware de verschillende
technologieën die wij wereldwijd in
huis hebben, over de grenzen heen.
Zo kan bijvoorbeeld hier in Nederland
de engineering plaatsvinden terwijl elders
in de wereld lokaal gebouwd wordt
onder toezicht van de Wilmax of Logan
experts. Een bekende Nederlandse
scheepsbouwer die internationaal opereert,
maakt reeds veelvuldig gebruik van deze
mogelijkheid. En voor een klant op het
gebied van subsea technology engineeren
en bouwen we hier in Nederland, maar
vindt de afbouw van het systeem op
zijn verzoek in Azië plaats.”
Upending
Een goed voorbeeld van het toepassen
van een technologie waarmee elders in
de wereld reeds ervaring is opgedaan,
zijn de upending systemen. Wilmax in
Azië heeft deze systemen reeds en
aantal keren toegepast omdat het juist
in die regio al langer een trend is om
accommodatie en productiegedeelte
op één onderstel (jacket) te zetten.
Nadeel van deze bouwwijze met een
allesomvattende topside is dat het
voor kraanschepen steeds lastiger wordt
om de gigantische jackets te behandelen.
In plaats van het hijsen wordt daarom
gekozen voor het lanceren van het jacket
vanaf een barge. Voor deze toepassing
heeft Wilmax een flooding systeem
ontwikkeld, waarvan de drijftanks aan
de zijkanten van het jacket worden
aangebracht. Deze technologie gaat
volgend jaar ook voor de eerste keer
in de Noordzee toegepast worden.

Gina Krog
Medio juli van dit jaar kreeg Doedijns van
Heerema Fabrication Group de opdracht
om een volledig Upending Control
Systeem (UCS) te ontwikkelen voor de
installatie van het grootste jacket dat ooit
door de werf in Vlissingen is gebouwd.
Het 143 meter lange jacket is bestemd
voor het Gina Krog olie- en gasveld in het
Noorse centrale deel van de Noordzee en
heeft een grondoppervlakte van 60 bij 50
meter. Boven water meet de oppervlakte
40 bij 30 meter. Het onderstel is met
17.000 ton te zwaar om zelfs met het
grootste kraanschip ter wereld te worden
opgetild. Het jacket wordt op zijn kant
op de kade gebouwd en op een ponton
geschoven waarna sleepboten het naar
het Gina Krog olie- en gasveld zullen
slepen. Hier zal het jacket uiteindelijk op
zijn kant van het ponton glijden waarna
drijftanks het geheel drijvende houden.
Het UCS bestaat uit twintig tot dertig
hydraulische kleppen (en de aansturing
ervan) die de drijftanks in een nauwkeurig
uitgedachte volgorde vol laten lopen met
water om het gehele jacket rechtop te
zetten en uiteindelijk op de zeebodem
te plaatsen. Deze ‘upending’ operatie
zal overigens wel worden begeleid door
een groot kraanschip. Doedijns heeft de
hydraulische kleppen en de besturing
ervan in het derde kwartaal van dit jaar.
adgeleverd. Het jacket zal in april 2015
op transport gaan naar zijn bestemming,
waar Statoil Petroleum uiteindelijk het
Gina Krog veld gaat exploiteren.

Voorbeeld van een compleet
hydraulisch installatie project.

o n s t r e am

Windenergie tak
in verkoop
Ballast Nedam heeft een
verkoopproces in gang gezet voor
de verkoop van de business unit
Ballast Nedam Windenergie Offshore
met de bedoeling om op korte termijn
een transactie af te sluiten. Ballast
Nedam Offshore heeft zich ontwikkeld
tot een toonaangevende speler in de
nog jonge offshore-windindustrie.
Het bedrijf biedt kostenefficiënte
funderingen voor offshore
windparken, door diensten aan te
bieden voor ontwerp, inkoop, bouw
en installatie. Het verkoopproces
wordt begeleid door NIBC.

Lubbers opent locatie in IJmuiden
Lubbers Transport Group, de logistieke upstream olie- en gasspecialist, heeft in
september een nieuw kantoor in IJmuiden geopend in verband met de toegenomen
bedrijvigheid in de regio. Op de multifunctionele locatie van 6.000 m2, die zo nodig
eenvoudig kan worden uitgebreid, werken al 17 voertuigen met 20 chauffeurs.
De locatie beschikt over een interne opslagcapaciteit van 250 m2 en buitengedeelte
van 5.750 m2 . Het is ideaal gelegen in de industriële zonde van IJmuiden Haven,
met de belangrijke ferry link met Newcastle, het Verenigd Koninkrijk, onder
handbereik. De nieuwe locatie zal upstream olie- en gasklanten alle logistieke
diensten bieden die ze nodig hebben met behulp van een groot aantal voertuigen
en handling apparatuur zoals trailer- en zware vorkheftrucks. Een logistieke oplossing
is dus altijd voorhanden. Lubbers kan nu ook zorgen voor een effectieve service
tijdens ritten waarbij de lading tijdens het transport van en naar boorlocaties
verwijderd moet worden, wat resulteert in een efficiënte service.

Uitbreiding Kooypunt
Goed nieuws voor Den Helder en
de regio: Bedrijventerrein Kooypunt
kan verder uitbreiden. Het
bestemmingsplan is onherroepelijk
vastgesteld. Den Helder is de
grootste bevoorradingsudshaven
voor offshore activiteiten op de
Noordzee. Samen met Den Helder
Airport is het bedrijventerrein
noodzakelijk om die positie te
behouden en verder uit te bouwen.
Wethouder Economie Pieter Kos:
“De Helderse economie heeft de
komende jaren grote kansen. De
ontwikkelingen in de haven zullen
zorgen voor nieuwe werkgelegenheid
in de kop van Noord-Holland.
Het is belangrijk om bedrijven die
zich willen vestigen of willen
uitbreiden de ruimte te geven.
Het bedrijventerrein mag nu met
bijna 10 hectare uitbreiden.”

Boskalis belang
in Fugro
Boskalis heeft een belang van
14,8% verworven in Fugro N.V.
Boskalis beschouwt Fugro als een
interessant bedrijf met activiteiten
die uitstekend aansluiten op de eigen
activiteiten. Boskalis wil graag in
overleg treden met Fugro om
mogelijke opties van samenwerking
te verkennen. Boskalis benadrukt
dat het geen intentie heeft tot het
uitbrengen van een bod op Fugro.

De nieuwe Lubbers-locatie in IJmuiden.

Guiding rollers
When cables and pipes need to be transported or guided under heavy conditions,
the use of diabolos can offer a suitable solution. This has already been proven on
board of pipe and cable laying ships. Matecs from Roosendaal has succeeded
to manufacture a complete , light-weight roller, coated with polyurethane.
The diabolo is fully produced in the Netherlands from certified material.
After the constructional work (welding under ISO 3834-2 certification), the
diabolos are machined. Then the inner construction is mounted and the diabolos
are coated. The polyurethane coating is applied by Herikon, Almelo. This is Matecs’
solid partner in the case of metal and polyurethane applications. Upon the return
of the products, they are preserved and finally the bearings and possible shafts
are mounted in Roosendaal.
The knowledge and experience in combining metal and polyurethane, that Matecs
and Herikon acquired together over the past decades, defines the team as experts
in this specific field. Their co-operation has resulted in a number of innovative and
wear resistant
products for the
maritime and mining
industry, and
especially the
dredging industry.
This expertise can
also be seen in the
fully-assembled
diabolos: they are
relatively light, but
still strong and have
a working life.

The use of diabolos offer a suitable solution.
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PERSONEEL
Overname Isoper en Primat

Humares versterkt positie
als technisch specialist

Door de overname van Isoper
en Primat in Nederland en
België kan de Humares Groep
uit Vlissingen haar positie als
gespecialiseerd technisch
detacheerder verder uitbouwen
met name voor hoger
geschoolde functies in de
raffinage en on-shore
energiesector.

Het merendeel van de bedrijven in de
technische sector ziet de schaarste aan
engineers de komende jaren stijgen.

De overname past in Humares’ strategie
van specialisatie in de technische
detacheringsmarkt. In het kader
van deze strategie is eerder dit jaar
algemeen uitzendbureau TiP
personeelsdiensten verkocht. Na de
verkoop van TiP en de overname van
Isoper en Primat zal de omzet van de
Humares Groep naar verwachting in
2014 groeien met 15%. De verwachte
omzet van Humares met de merken
Maintec, Impact, NOVA Engineering,
Oceanwide, Isoper en Primat zal circa
Euro 140 miljoen bedragen in 2014.
Technische bedrijven organiseren hun
werk in groeiende mate projectmatig.
Dit betekent dat zij steeds vaker een
beroep doen op de tijdelijke inzet
van specialistische kennis en expertise.
Het merendeel van de bedrijven in
de technische sector ziet de schaarste
aan engineers de komende jaren stijgen.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen
biedt Humares naast lokale werving
(‘Local for Local’) en opleiding van
technische specialisten (‘Learning &
Development’) ook internationale
werving voor expertise die lokaal niet
38

OFFSHORE VISIE

6 / 2014

aanwezig is (‘International Distance
Matching’). Met een wereldwijd
netwerk van vestigingen in onder
meer Duitsland, Polen, Tsjechië, Cyprus,
Houston en Singapore, komt circa
30% van de omzet van Humares
uit internationale matching.
Onno van Buren, algemeen directeur
van Isoper en Primat: “Voor Isoper
en Primat is de aansluiting bij de
Humares Groep een mooie kans.
Door de innovatieve tools en het
internationale netwerk van Humares
kunnen wij onze klanten, waaronder
multinationals in de olie & gas sector
en de petrochemische industrie, een
grotere continuïteit aan technische
kennis en capaciteit bieden.”
Patrick van der Ploeg, CEO van
Humares: “Generieke uitzendkantoren
bieden steeds minder toegevoegde
waarde. Om ons te onderscheiden
zijn we ons steeds meer aan het
specialiseren in disciplines binnen de
techniek. Isoper en Primat zijn twee
fantastische technische bedrijven die
enorm sterk zijn in de projectmatige
inzet van hoogopgeleide technische

experts voor de raffinage en on-shore
energiesector. We kunnen nu HRoplossingen aanbieden in het gehele
technische spectrum, van uitvoerende
vakkrachten tot hooggeschoolde
engineers en van functies in de maritieme/
offshore sector tot functies aan land.”
Eric Dantinne, Divisiedirecteur Humares
België: “Op de Belgische markt heerst
nog steeds een tekort aan technisch
specialisten. In België heeft Humares
met het merk Impact een sterke
positie opgebouwd in de markt voor
(internationale) technische vakmensen
in uitvoerende functies. In België zal de
combinatie van Isoper en het bestaande
NOVA Engineering ons in staat stellen
om beter in te spelen op de vraag naar
hoger opgeleiden voor sleutelposities
in de technische sector.”
Door de overname van Isoper en Primat
in Nederland en België kan de Humares
Groep haar positie als gespecialiseerd
technisch detacheerder verder
uitbouwen met name voor hoger
geschoolde functies in de raffinage
en on-shore energiesector.”

IRO NIEUWS

HBO Offshore Network Symposium 2014

Tijdens het HBO Offshore Network Symposium 2014 op
donderdag 13 november georganiseerd door het RDM Centre
of Expertise van Hogeschool Rotterdam, is de eerste HBO
Offshore Design Award gewonnen door team ‘Droog zonder
droogdok’. Dit team, bestaande uit vijf studenten, drie
medewerkers van offshorebedrijven en een docent, bedacht
voor de wedstrijd ‘Design the Offshore Vessel & Equipment
for 2025’ een ‘semi-submersible’ schip voor onderwateronderhoud op locatie.
Het symposium, dit jaar gehouden op RDM Campus in
Rotterdam, had als thema de succesvolle samenwerking tussen
onderwijs, onderzoek en de praktijk. Samen met circa 150
docenten en mensen uit de praktijk van de offshore sector
waren bijna 200 vierdejaars studenten aanwezig die een minor
offshore volgen aan een van de vier hogescholen van het HBO
Offshore Network – een samenwerkingsverband tussen Avans
Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden en Maritiem Instituut Willem Barentsz.
Tijdens het ochtendprogramma werden zij meegenomen in
de praktijk en de samenwerking binnen de offshore sector.
Edward Heerema, CEO Allseas Group, presenteerde de ontwikkeling van de Pieter Schelte. Daarna gaven Ostara de Jager-Bes,
directeur Instituut voor Engineering en Applied Science van
Hogeschool Rotterdam, Liek Voorbij, directeur Kenniscentrum
RDM van Hogeschool Rotterdam, en Mark van de Zande,
programmamanager IHC Innovation Lab, hun visie op de
samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk,
gevolgd door een paneldiscussie. Vervolgens ging de rode
loper uit voor hbo’ers techniek; Huisman Equipment, Damen

Shipyards Group en Tideway Offshore Solutions presenteerden hoe
zij jonge, afgestudeerde hbo’ers binnenhalen en intern coachen bij
de start van hun loopbaan. Drie jonge werknemers deelden hun ervaringen met deze coaching na een jaar werkervaring.
Tijdens de pauze hadden de deelnemers de gelegenheid een
bezoek te brengen aan de bedrijvenstands en uiteraard om te
netwerken. De dagvoorzitter van het symposium was Joannes
Collette, voorzitter van het HBO Offshore Network.

HBO Offshore Design Award

In het middagprogramma streden kleine groepen studenten, bedrijfsmedewerkers en docenten in de wedstrijd ‘Design the
Offshore Vessel & Equipment for 2025’ tegen elkaar om de eerste
HBO Offshore Design Award. Daarbij ging het om vragen als de
functionaliteit waarover het schip moet kunnen beschikken, de
vorm, aandrijving, energiehuishouding, de multifunctionele uitrusting en materiaalgebruik. Van de 22 deelnemende teams werd
team ‘Droog zonder droogdok’ door de jury als winnaar gekozen.
Offshore schepen en platforms worden steeds groter, soms zelfs
zo groot dat deze niet meer in de huidige droogdokken passen.
Dit geeft problemen bij onderhoudswerkzaamheden. Daarbij
komt dat wanneer deze schepen of platforms voor onderhoud
van hun locatie weg moeten, ze niet operationeel kunnen zijn,
met grote financiële gevolgen. Een oplossing daarvoor is ‘Droog
zonder droogdok’, een Offshore Service Vessel (OSV) voor het
(onderwater)onderhoud van offshore schepen en -platforms.
Het innovatieve aan dit ontwerp is dat schepen niet uit de vaart
genomen hoeven te worden, maar dat de onderhoudswerkzaamheden op locatie kunnen worden uitgevoerd, terwijl het
schip operationeel is. Hiermee zou een substantiële kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden.
Het gelijknamige ‘Offshore Vessel & Equipment for 2025’ is een
programma dat wordt opgestart binnen de Community of
Practice Maritiem & Offshore van het RDM Centre of Expertise.
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Record Maritieme Gastlessen
wederom gebroken
De recordpoging ‘maritieme gastlessen geven’ is ruimschoots
in haar doelstelling geslaagd. Tijdens de Maritime Week van
6 t/m 13 november 2014 werden er maar liefst 406 verzorgd,
zo maakte Ben Kollen, kapitein van de P&O ferry ‘Pride of
Rotterdam’, bekend. Aan boord van het schip werd de laatste
gastles verzorgd door Tineke Netelenbos, voorzitter van de
Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging. Het oude record
stond op 314 gastlessen.
“De organisator van de Maritime Week, Nederland Maritiem
Land is uitermate tevreden met het verloop van de week en
het nieuwe record. “Het is geweldig te zien dat zo veel collega’s
uit de sector deze week tijd vrij hebben gemaakt om de
honderden gastlessen te geven en het motto van onze sector
‘High Tech, Hands On’ enthousiast te verspreiden”, aldus
voorzitter Arie Kraaijeveld. “De doelstelling van de Maritime
Week is kennisdeling en het zelf beleven én ervaren wat de
uitgebreide opleidings- en carrièremogelijkheden binnen de
maritieme sector zijn. In die opzet zijn we prima geslaagd.”
De Maritime Week werd op 6 november 2014 geopend met de
eerste maritieme gastles door Ben Bekkering, plaatsvervangend
commandant Zeestrijdkrachten. Aansluitend vond het Maritime
Awards Gala plaats.
IRO voorzitter Pieter van Oord.

Succesvolle Algemene
Ledenvergadering bij Bayards
Op woensdag 19 november jl. vond de IRO Algemene
Ledenvergadering plaats bij Bayards Aluminium Constructies in
Nieuw Lekkerland. Met 100 gasten werd de vergadering goed
bezocht. Hoofdpunten op de agenda waren de financiën van
de vereniging alsmede de (her)benoeming van de bestuursleden.
Het financiële resultaat van 2013 was wederom positief.
De jaarrekening 2013 is door de vergadering goedgekeurd.
Naar verwachting zal ook 2014 conform budget worden
afgesloten. Het budget voor 2015 is goedgekeurd en besloten
is voor 2015 de lidmaatschapsbijdragen ongewijzigd te laten.
Rob Luijnenburg van Furgro is herbenoemd als Bestuurslid.
De nieuwe bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:
Naam
Bedrijfsnaam
Pieter van Oord
Van Oord (Voorzitter)
Michael Kahn
Jumbo Offshore (Vice Voorzitter)
Arjan Klijnsoon
IHC Offshore & Marine (Secretaris)
Jeff Sluijter		EY (Penningmeester)
Peter de Bruijne
Paragon Offshore
Willem Griffioen
Mercon
Edward Heerema
Allseas
Paul Koop
Quercus
Rob Luijnenburg
Fugro
Hugo Vos
TNO I&T

Tijdens het Openbare gedeelte van de jaarvergadering gaf
IRO voorzitter Pieter van Oord in de jaarrede zijn visie op de
ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie en een overzicht
van de activiteiten van IRO. Volgens het Internationale
Energie Agentschap is tot 2035 48 triljoen US Dollars aan
investeringen nodig om in ‘s werelds energiebehoefte te
voorzien. Op de lange termijn betekent dit dat er veel
infrastructuur moet worden gerealiseerd. Op de korte termijn
moeten we scherp blijven en voorbereid op de toekomst.
De recente ontwikkelingen in de olieprijs en geopolitieke
situaties zorgen voor veel uitdagingen en mogelijkheden
voor de sector. Pieter van Oord benadrukte daarom:
‘Alles draait om Kennis, Capaciteit en Competentie.
Dit zijn de kernelementen in onze industrie’.
Na de jaarrede gaf Amanda Mackintosh, Business Development
Manager Bayards, een introductie van het bedrijf en Dick de
Kluijver, Commercial Director vervolgde met een presentatie
over de activiteiten en producten van het bedrijf. Bayards
Aluminium Constructies is één van ‘s werelds leidende bedrijven
op het gebied van ontwerp, engineering, constructie en installatie
van complexe aluminium constructies voor de scheepsbouw,
olie-, gas, offshore industrie.
Na afloop van de presentaties kregen de deelnemers een
interessante rondleiding door het bedrijf. De bijeenkomst
werd afgesloten met een goed verzorgde de netwerkborrel.

IRO Kalender 2015
14 januari

12 maart

9 april

IRO Nieuwjaarsreceptie

IRO-CEDA bijeenkomst

Ledenbijeenkomst

Rotterdam

Voorschoten

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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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. Voor meer informatie of een aanmeldformulier
kunt u een e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen
met IRO via telefoonnummer 079-3411981.
De cursus vindt plaats op de werf bij Keppel Verolme.

y in Amsterdam
Visit us at Offshore Energ
- 24
BOOTH NUMBER 11.054

Bij deelname aan de cursus zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbril en -schoenen) verplicht.
De volgende cursusdata voor 2015 zijn gepland:

• 20 + 21 januari

NL

• 10 + 11 februari

ENG

• 17 + 18 maart

NL

• 21 + 22 april

ENG

• 19 + 20 mei

NL

• 16 + 17 juni

ENG

• 7 + 8 juli

NL

Providing strategic business risk insurance and expert advice
tailored to the specific needs of the offshore oil & gas industry.
Experienced in the specific challenges of constructing,
transporting, installing and maintaining offshore structures,
facilities and commodities, INTRAMAR is ideally placed to
provide tailored packages for individuals, agencies and global
companies in the offshore energy arena.

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder, The Netherlands
Tel: +31 223 61 22 22 • Email: info@intramar.nl

www.intramar.nl

BEURSGENOTEERD
Offshore Technology Conference, Houston, 4-7 mei 2015
De inschrijving voor het Holland Paviljoen op OTC 2015 is gesloten.

Beursprogramma 2015
4-7 mei 2015	Offshore Technology Conference

Oil & Gas Asia, Kuala Lumpur, 2-4 juni 2015

Houston, VS

Uitverkocht.

2-4 juni 2015	Oil & Gas Asia
Kuala Lumpur, Maleisië

Offshore Europe, Aberdeen 8-11 september 2015
De inschrijving is gesloten. De plattegrond wordt in de week van 8 december 2014

17-19 augustus 2015	ONS Norway (To be confirmed)

bekendgemaakt.

Stavanger, Noorwegen
8-11 september 2015	Offshore Europe
Aberdeen, Schotland

Deelname beurzen/handelsmissies
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 - 341 19 81.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of telefoonnummer 079 - 341 19 81.
Bij vragen tijdens beurzen kunt u ook contact opnemen
via telefoonnummer 06 - 45 70 98 02.

27-29 oktober 2015	OTC Brasil
Rio de Janeiro, Brazilië
november 2015	ADIPEC
Abu Dhabi, VAE

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

Adres
:
		
Postadres :
		

Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

6 / 2014

Telefoon
Fax
E-mail
Website

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

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

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

RECRUITMENT

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.vageri.nl

MAXIMATOR

www.maximator.nl

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

Wilt u adverteren?
Bel Maarten de Wit
023 571 47 45

RedWave 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,
medical services, maritime and
construction & maintenance.
For our clients it is important to
get the right personnel, in the
right place, at the right time.
RedWave sees to this, both
onshore and offshore, and has
been doing so for many years.
Since establishment in 1989
RedWave 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.redwave.nl
Mail : info@redwave.nl
Tel. : +31 (0)251 262 400

TOS is an international service
provider in personnel solutions
for the Maritime, Offshore
and Oil & Gas industry. We also
provide recruitment & selection
services and maritime services
such as ship deliveries.
+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands

www.tos.nl
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