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VROON provides a diverse range of services and solutions for key 
offshore-support needs, including platform supply, emergency 
response and rescue, anchor handling and subsea support.

Our versatile fleet of more than 100 vessels follows a rigorous 
maintenance programme, which together with ongoing orders for new 
builds, ensures our continued commitment to providing services that are 
safe, reliable and cost effective.

We have the fleet to meet your needs, the people to deliver and the 
determination to succeed.

For more information visit www.vroonoffshore.com
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Uitvoering
In september 2013 werd met de 
werkzaamheden van start gegaan. 
Voor het uitgraven van de in totaal 
5500 meter lange en vijf meter brede 
geul (ook wel trench genoemd) werd 
eerst op het land een geul over een 
lengte van 300 meter gegraven, waarna 
de twee causeways werden gebouwd. 
Op deze stenen beddingen werden 
twee graafmachines geplaatst die de 
gleuf verlengden tot op een diepte van 
1 meter. Vervolgens werd de gleuf met 
verhoogde graafmachines (elevated 
excavators) verder uitgegraven tot een 
diepte van drie meter. Voor het gedeelte 
van de gleuf van min drie tot min vijf 
meter werd een ‘backhoe’ baggerschip 
ingezet met twee splijtbakken, terwijl  
sleephopperzuiger Orwell het laatste 
stuk van min vijf tot min twaalf meter 
voor haar rekening nam. 

Vreys: “Voor de daadwerkelijke 
trekoperatie hadden we op het strand 
een 500-tons lineaire lier van Bezemer 
geplaatst met als verankering twee 

Offshore Visie sprak met Marro Vreys 
in het kantoor van Tideway, 
dochteronderneming van DEME, 
in Breda. “Wij hebben destijds de 
aanbestedingen gedaan en de 
contractonderhandelingen. Omdat 
het de eerste keer was dat een 
‘landfall’-project in Venezuela zou 
plaatsvinden, wilden wij deze primeur 
graag scoren. Na ondertekening van 
het contract medio 2013 zijn we 
onmiddellijk aan de slag gegaan. 
Voor de dagelijkse gang van zaken
waren project managers Arjan Klein 
en Floor van Beek verantwoordelijk. 
Zij stuurden lokaal een team van 
gemiddeld 25 medewerkers aan.”

Projectomschrijving
Het gigantische gasveld Perla ligt in 
blok Cardon IV in de Golf van Venezuela. 
En werd ontdekt in 1976. Het veld 
wordt ontwikkeld door een consortium 
dat bestaat uit het Spaanse Repsol, 
ENI uit Italië en de Venezolaanse 
staatsoliemaatschappij PDVSA. 
Het Perla project (Early Production Phase) 
heeft betrekking op de installatie van 
drie productieplatformen en de aanleg 
van een nieuwe 70 kilometer lange 
diepzee gaspijpleiding met een doorsnee 
van 30 inch voor het exporteren van 
het aardgas vanuit het Perla gasveld 
naar het schiereiland Punto Fijo 
waar ook een raffinaderij staat. 
Voor het uitvoeren van al deze 
werkzaamheden contracteerde het 
consortium het Italiaanse Saipem. 
Met deze offshore contractor heeft 
de DEME Groep al vele jaren een hechte 
relatie. Saipem op zijn beurt 
contracteerde de DEME Groep voor 
het aanleggen van de aanlanding, 
de locatie waar de gaspijpleiding vanuit 
zee aan wal komt. Vreys: “In het kort 
kwam het erop neer dat wij bagger- 
enontgravingswerkzaamheden moesten 
uitvoeren zodat er een geul ontstond 
waarin de gaspijpleiding kon worden 
getrokken, en na de trekoperatie 
moesten we de locatie weer 
terugbrengen in de oorspronkelijke 
staat. Tevens moesten we causeways 
(stenenberm in water) en een lierplatform 
bouwen om de pijpleiding aan land te 
kunnen trekken. Binnen de DEME Groep 
beschikken we over een breed arsenaal 
van materieel op maat, dat onder meer 
treklieren, multifunctionele 
werkschepen, en baggermaterieel 
omvat. Al dit materiaal is vorig jaar 
augustus op een schip van Dockwise 
van Antwerpen naar Venezuela gebracht. 
Het zelf hebben van een pijpenlegger 
voor ondiep water was niet noodzakelijk 
omdat Saipem daarvoor haar eigen 
pijpenlegger ‘Castoro 10’ ging inzetten.”  

geboorde betonnen palen. De wire lay 
spread stond aan boord van een ponton. 
De 5 inch staaldraad moest een netto 
afstand overbruggen van 4,7 kilometer. 
Op zich een respectabele afstand. 
Tenslotte is het zo dat hoe meer je 
kunt trekken, hoe minder je hoeft te 
baggeren. Begin februari van dit jaar 
werd met de pull gestart. De operatie 
heeft in totaal negen dagen geduurd, 
inclusief het aan elkaar lassen van de 
pijpelementen en het plaatsen van het 
drijfvermogen (buoyancy) op de leiding. 
Toen de pijpleiding eenmaal in de juiste 
positie lag, werden de drijvers weer 
verwijderd en kon met het terugstorten 
van het weggegraven materiaal worden 
begonnen. Ook wel back fill genoemd. 
Op zich een eenvoudige klus omdat het 
hier grotendeels normaal zand betrof. 
Alleen bij het diepste punt offshore 
kregen we te maken met een soort 
slappe klei dat een vervloeiingseffect 
vertoonde. Hier moest de geul met extra 
zand worden opgevuld. Omdat we hier 
al rekening mee hadden gehouden in de 
voorbereiding, was reeds in een eerder 

LANDFALL LANDFALL

PRIMEUR VOOR DEME GROEP

‘Eerste aanlanding 
in Venezuela met 
succes afgerond’

Als vertegenwoordiger van de DEME 

Groep is Marro Vreys (area manager) 

de afgelopen drie jaar intensief 

bezig geweest om het uitdagende 

Perla aanlandingsproject aan de 

westkant van Venezuela binnen te 

halen. Menig keer is hij naar 

Houston (van waaruit opdrachtgever 

Saipem opereert) en Caracas in 

Venezuela gevlogen. De eerste 

aanbesteding dateert van eind 2010. 

Meerdere malen werd de 

projectomschrijving aangepast en 

moest er opnieuw worden gerekend. 

Uiteindelijk kwam medio 2013 het 

verlossende woord: DEME kreeg het 

contract toegewezen voor het 

baggeren van de aanlanding plus de 

bijbehorende civiele werken. De 

uiteindelijke doorslag was een sterk 

commercieel voorstel plus het feit 

dat de Groep al meer dan een 

decennium actief is deze republiek. 

En dus bekend is met de cultuur en 

er een stevig netwerk heeft 

opgebouwd. 
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'Tenslotte is het zo dat hoe meer je 

kunt trekken, hoe minder je hoeft te baggeren.' 

Marro Vreys 
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LANDFALL RUBRIEK

stadium op zee dit zand opgebaggerd 
door de hopper Pallieter en vervolgens 
weer tijdelijk opgeslagen vlakbij de 
aanlanding.”

Aantrekkelijk
Na acht maanden hard werken is het 
Perla project inmiddels met succes 
afgerond. Marro Vreys: “Het projectteam 
is erin geslaagd om alle werkzaamheden 
nagenoeg geheel volgens planning te 
laten uitvoeren. Met name in Venezuela 
geldt dat een goede voorbereiding het 
halve werk is. Je moet de lokale 
wetgeving kennen en uiteraard goed 
kunnen anticiperen op de cultuur. Je 
moet je aanpassen aan de 
omstandigheden.”

Drie jaar werken aan het binnenhalen 
van een contract voor een project van 
acht maanden. De verhouding in deze 
lijkt wat scheef, maar Marro Vreys doet 
daar absoluut niet moeilijk over. “Het is 
voor ons in velerlei opzichten een 
aantrekkelijk contract geweest. DEME is 
het eerste bedrijf in de wereld dat in 
Venezuela een landfall project heeft 
gerealiseerd. Die prestatie kan ons door 
niemand meer worden afgenomen.”

Perla Project

Land:  Venezuela
Activiteit:  ontwikkeling gasveld
Operator:  Cardon IV
Contractor:  Saipem
Subcontractor:  DEME Groep
Werkomschrijving:  het baggeren van de aanlanding plus  

de bijbehorende civiele werken
Equipment:    graafmachines, ‘backhoe’ baggerschip, 

splijtbakken, sleephopperzuiger, ponton,  
500-tons lineaire lier

Totale lengte trench: 5500 meter
Waterdiepte:  0 naar min 12 meter
Totale trekafstand:  4700 meter
Duur project:  acht maanden
Aanvang/eind:  september 2013 tot mei 
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geleverd en Dockwise is verantwoordelijk 
voor de float-over operatie.

Ambitie
Jan Willem van der Graaf, CEO Seaway 
Heavy Lifting: “Dit is een prachtig 
voorbeeld van wat de Nederlandse 
offshore Industrie te bieden heeft aan 
de zich verder ontwikkelende offshore 
windsector. In het Nederlandse deel 
van de Noordzee moet in 2023 een 
additionele 4 gigaWatt offshore 
windcapaciteit worden gerealiseerd. 
Dit betekent installatiewerk van 
windparken en ook van het bijbehorende 
elektriciteit netwerk. Seaway Heavy 
Lifting en haar partners zijn er klaar 
voor om hun bijdrage te leveren aan 
deze duurzame ambitie.”

Samen sterk
Bij de installatie van SylWin alpha is 
onder leiding van hoofdaannemer 
Seaway Heavy Lifting een groot 
aantal Nederlandse bedrijven 
betrokken. In de zomer van 2013 
zijn, in samenwerking met onderzoeks-
instituut Marin, uitgebreide simulaties 
uitgevoerd om de meest complexe 
aspecten van het installeren na te 
bootsen. Mammoet was nauw 
betrokken bij het transport van het 
jacket. Tijdens de plaatsing van het 
jacket door Seaway’s kraanschip 
Oleg Strashnov, is materieel gebruikt 
dat is geleverd door Cape Holland, IHC 
Merwede en Franklin Offshore Europe. 
Boskalis heeft het leeuwendeel van 
de benodigde pontons en sleepboten 

INSTALLATIE INSTALLATIE

Seaway Heavy Lifting, dat de operatie 
heeft uitgevoerd in opdracht van 
Siemens, heeft voor deze ongebruikelijke 
operatie de hulp ingeroepen van 
Dockwise en Mammoet. Het 14.000 ton 
wegende platform SylWin alpha is op 
een ponton getransporteerd en tussen 
de jacket poten gevaren. Door ballasten 
is het platform op de poten van het 
jacket gezet. Dockwise was voor deze 
fase verantwoordelijk. Mammoet 
zorgt dan voor het opvijzelen naar 
de uiteindelijke positie op de jacket.

Toevoeging
Het platform SylWin alpha is met een 
lengte van 83 meter, een breedte van 
56 meter en een hoogte van 26 meter 
de grootste in zijn soort. Seaway Heavy 
Lifting heeft eerder dit jaar voor de 
plaatsing van het jacket gebruik gemaakt 
van haar kraanschip Oleg Strashnov. 
Ondanks het feit dat de Oleg Strashnov 
geldt als één van de ‘sterkste’ 

kraanschepen is het voor het SylWin 
alpha jacket niet sterk genoeg. 
Daarom is gekozen voor het toevoegen 
van extra drijfvermogen in de vorm 
van buoyancy tanks en het ter 
plaatse afballasten van de ponton. 
Dit is een gecompliceerde operatie 
waar meer dan een jaar voorbereidend 
werk aan vooraf ging.

Stopcontact
Het converter platform SylWin alpha 
gaat fungeren als ‘stopcontact’ voor 
de windmolenparken DanTysk, 
Sandbank en Butendiek, die samen 
goed zijn voor 240 windmolens en 
een opgewekt vermogen van 864 
megawatt. Netbeheerder TenneT, 
de klant van Siemens, is 
verantwoordelijk voor de aansluiting 
van de windmolenparken op in dit 
geval het Duitse hoogspanningsnet. 
De door de windturbines opgewekte 
wisselstroom wordt in het platform 

SylWin alpha omgezet in gelijkstroom 
en via een 160 kilometer lange kabel 
over de zeebodem en een 45 kilometer 
lange ondergrondse kabel aan land 
gevoerd naar het hoogspanningsstation 
Büttel.

Als bijdrage aan de duurzame energie 
voorziening zijn er in Noord Europa al 
40 offshore windparken in bedrijf, en 
verrijzen er nog eens 40 de komende 
10 jaar. Netbeheerder TenneT legt het 
offshore elektriciteit netwerk aan in 
het Duitse en Nederlandse deel van 
de Noordzee waarop de windparken 
worden aangesloten. Nederlandse 
offshore bedrijven spelen een 
belangrijke rol bij de installatie van de 
windparken en het elektriciteit netwerk.

ONDER REGIE SEAWAY HEAVY LIFTING 

Nederlandse offshorebedrijven realiseren een unieke 

operatie op de Noordzee. Onder regie van Seaway Heavy 

Lifting is ten westen van het Duitse Waddeneiland Sylt een 

van ’s werelds grootste zogeheten convertor platforms - 

een ‘stopcontact op zee’ - geïnstalleerd. Het platform 

SylWin alpha is gebouwd door Siemens. Het is zó groot en 

zwaar dat het met een ingenieuze hefmethode (de 

zogenaamde float-over methode) vanaf een ponton op  

het reeds geplaatste ‘jacket’ is getild. Deze aanpak is in de  

Golf van Mexico en in het Verre Oosten vaker met succes 

toegepast, maar op de Noordzee is het de eerste keer dat 

een platform van dergelijke omvang als SylWin alpha met 

behulp van de float-over methode is geïnstalleerd. 
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hefmethode vanaf het ponton op het reeds geplaatste jacket is getild.

Plaatsing grootste
transformator-op-zee



geleverd en Dockwise is verantwoordelijk 
voor de float-over operatie.

Ambitie
Jan Willem van der Graaf, CEO Seaway 
Heavy Lifting: “Dit is een prachtig 
voorbeeld van wat de Nederlandse 
offshore Industrie te bieden heeft aan 
de zich verder ontwikkelende offshore 
windsector. In het Nederlandse deel 
van de Noordzee moet in 2023 een 
additionele 4 gigaWatt offshore 
windcapaciteit worden gerealiseerd. 
Dit betekent installatiewerk van 
windparken en ook van het bijbehorende 
elektriciteit netwerk. Seaway Heavy 
Lifting en haar partners zijn er klaar 
voor om hun bijdrage te leveren aan 
deze duurzame ambitie.”

Samen sterk
Bij de installatie van SylWin alpha is 
onder leiding van hoofdaannemer 
Seaway Heavy Lifting een groot 
aantal Nederlandse bedrijven 
betrokken. In de zomer van 2013 
zijn, in samenwerking met onderzoeks-
instituut Marin, uitgebreide simulaties 
uitgevoerd om de meest complexe 
aspecten van het installeren na te 
bootsen. Mammoet was nauw 
betrokken bij het transport van het 
jacket. Tijdens de plaatsing van het 
jacket door Seaway’s kraanschip 
Oleg Strashnov, is materieel gebruikt 
dat is geleverd door Cape Holland, IHC 
Merwede en Franklin Offshore Europe. 
Boskalis heeft het leeuwendeel van 
de benodigde pontons en sleepboten 

INSTALLATIE INSTALLATIE

Seaway Heavy Lifting, dat de operatie 
heeft uitgevoerd in opdracht van 
Siemens, heeft voor deze ongebruikelijke 
operatie de hulp ingeroepen van 
Dockwise en Mammoet. Het 14.000 ton 
wegende platform SylWin alpha is op 
een ponton getransporteerd en tussen 
de jacket poten gevaren. Door ballasten 
is het platform op de poten van het 
jacket gezet. Dockwise was voor deze 
fase verantwoordelijk. Mammoet 
zorgt dan voor het opvijzelen naar 
de uiteindelijke positie op de jacket.

Toevoeging
Het platform SylWin alpha is met een 
lengte van 83 meter, een breedte van 
56 meter en een hoogte van 26 meter 
de grootste in zijn soort. Seaway Heavy 
Lifting heeft eerder dit jaar voor de 
plaatsing van het jacket gebruik gemaakt 
van haar kraanschip Oleg Strashnov. 
Ondanks het feit dat de Oleg Strashnov 
geldt als één van de ‘sterkste’ 

kraanschepen is het voor het SylWin 
alpha jacket niet sterk genoeg. 
Daarom is gekozen voor het toevoegen 
van extra drijfvermogen in de vorm 
van buoyancy tanks en het ter 
plaatse afballasten van de ponton. 
Dit is een gecompliceerde operatie 
waar meer dan een jaar voorbereidend 
werk aan vooraf ging.

Stopcontact
Het converter platform SylWin alpha 
gaat fungeren als ‘stopcontact’ voor 
de windmolenparken DanTysk, 
Sandbank en Butendiek, die samen 
goed zijn voor 240 windmolens en 
een opgewekt vermogen van 864 
megawatt. Netbeheerder TenneT, 
de klant van Siemens, is 
verantwoordelijk voor de aansluiting 
van de windmolenparken op in dit 
geval het Duitse hoogspanningsnet. 
De door de windturbines opgewekte 
wisselstroom wordt in het platform 

SylWin alpha omgezet in gelijkstroom 
en via een 160 kilometer lange kabel 
over de zeebodem en een 45 kilometer 
lange ondergrondse kabel aan land 
gevoerd naar het hoogspanningsstation 
Büttel.

Als bijdrage aan de duurzame energie 
voorziening zijn er in Noord Europa al 
40 offshore windparken in bedrijf, en 
verrijzen er nog eens 40 de komende 
10 jaar. Netbeheerder TenneT legt het 
offshore elektriciteit netwerk aan in 
het Duitse en Nederlandse deel van 
de Noordzee waarop de windparken 
worden aangesloten. Nederlandse 
offshore bedrijven spelen een 
belangrijke rol bij de installatie van de 
windparken en het elektriciteit netwerk.

ONDER REGIE SEAWAY HEAVY LIFTING 

Nederlandse offshorebedrijven realiseren een unieke 

operatie op de Noordzee. Onder regie van Seaway Heavy 

Lifting is ten westen van het Duitse Waddeneiland Sylt een 

van ’s werelds grootste zogeheten convertor platforms - 

een ‘stopcontact op zee’ - geïnstalleerd. Het platform 

SylWin alpha is gebouwd door Siemens. Het is zó groot en 

zwaar dat het met een ingenieuze hefmethode (de 

zogenaamde float-over methode) vanaf een ponton op  

het reeds geplaatste ‘jacket’ is getild. Deze aanpak is in de  

Golf van Mexico en in het Verre Oosten vaker met succes 

toegepast, maar op de Noordzee is het de eerste keer dat 

een platform van dergelijke omvang als SylWin alpha met 

behulp van de float-over methode is geïnstalleerd. 
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Doorslaggevend
Voor Lift-Tex zou het een ideale situatie 
zijn wanneer zij reeds in een vroeg 
stadium van een hijsproject met een 
engineer van een ingenieursbureau 
aan tafel kon zitten om de wensen en 
specificaties te bespreken. “Zover is 
het nog niet,” erkent Boersma. 
“Maar we werken er hard aan. 
Samen met onze dealers, die wij 
doorlopend ondersteunen met 
producttrainingen. Zo hebben wij 
vorig jaar via onze dealer in Frankrijk 
een aantal 300 en 400 tons Extreema 
rondstroppen geleverd voor een 
hijsproject offshore Brazilië. 
Gecertificeerd door zowel Lloyds Register 
als Bureau Veritas. Nu zijn we druk 
doende de internationale markt te 
overtuigen van de vele doorslaggevende 
voordelen van deze uit kunststof 

betrouwbare marktleider te maken 
op het gebied van het snel op maat 
produceren en leveren van hoogwaardige 
rondstroppen, vervaardigd uit het 
supersterke Dyneema kunststofvezel 
op basis van UHMWPE (ultra high 
molecular weight polyethylene). 
Boersma: “We zijn erin geslaagd om 
met deze vezels een innovatieve 
productlijn te ontwikkelen met als 
voorlopig hoogtepunt een rondstrop 
met een veilige werklast van 500 ton 
en een breuklast (mbl) van 2500 ton. 
Voor zover bekend is Lift-Tex hierin 
uniek in de wereld. De strop wordt 
geproduceerd tot 50 meter werklengte 
en 100 meter omtrek. Na een nauwe 
samenwerking met DSM Dyneema 
kregen wij in oktober 2012 definitief 
de licentie om de door haar 
gepatenteerde garens te mogen 
gebruiken. En zijn wij ons 
productieproces gaan afstemmen 
op de vervaardiging van deze unieke 
producten.” Dyneema heeft vele 
voordelen ten opzichte van staal en 
polyester. Door zijn extreme treksterkte 
(bij gelijk gewicht 15 keer sterker dan 
staal) en slijtvastheid is het mogelijk om 
zware tot zeer zware lasten te hijsen 
met een relatief lichte en ergonomische 
rondstrop. De compactheid van het 
materiaal levert een opvallend gering 
eigen gewicht op waardoor de stroppen 
makkelijk hanteerbaar zijn. In het geval 
van staalstroppen zijn veelal kostbare 
hulpmiddelen nodig om deze te kunnen 
hanteren. Naast een kostenbesparing 
zorgt het lage gewicht bovendien voor 
een veiligere werksituatie.   

Test
Bert Snel: “De Extreema rondstrop met 
een breuklast van 2500 ton die wij nu 
hebben geproduceerd, had voor ons als 
doel om zelf te kunnen vaststellen hoe 
ver wij bij Lift-Tex nu eigenlijk zijn met 
onze kennis en techniek. Daarom hebben 
wij besloten om op de ons beschikbare 
productiemiddelen de groots mogelijke 
rondstrop te produceren. Theoretisch 
hadden we reeds becijferd dat de strop 
een werklast zou moeten kunnen hebben 
van 500 ton, maar om te kijken of deze 
fantastische eigenschap ook in de 
praktijk haalbaar zou zijn, is onze 
CEO Luuk Calboo vorig jaar september 
afgereisd naar Noorwegen om bij DNV 
Norway, waar de allergrootste trekbank 
van Europa staat, de strop te testen. 
En met succes zoals de hierbij afgedrukte 
trekdiagram aangeeft. De strop is eerst 
vier keer op voorspanning gebracht tot 
500 ton en is daarna zonder te breken 
doorgetrokken tot aan het punt dat de 
DNV trekbank automatisch in zijn 
beveiligingsmodus springt.”

vezels bestaande rondstrop. 
Met inbegrip van factoren als veiligheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid. 
En zullen we in kaart moeten brengen 
waar aanzienlijke kosten bespaard 
worden bij gebruik van een Extreema 
rondstrop, die in aanschaf duurder is 
dan staal of polyester. Total Cost of 
Ownership. Daar gaat het om. 
Plus dat afnemers bij ons altijd verzekerd 
zijn van een snelle, efficiënte en tijdige 
aflevering van hun rondstrop omdat 
onze productieafdeling daarop volledig is 
ingericht.” Bovendien is Lift-Tex de enige 
producent ter wereld die binnen het 
productieproces een aantal controle-
momenten heeft gebouwd waardoor 
al in een vroeg stadium kan worden 
vastgesteld of een strop wel of niet voldoet 
aan de door het bedrijf zelf vastgestelde 
hoogstaande kwaliteitseisen. 

LIFTING LIFTING

Nu zou het kunnen dat u denkt: Lift-Tex, 
nooit van gehoord. Klopt! Want in 
principe wordt niet rechtstreeks aan 
offshore (sub)contractors of operators 
geleverd. Daarvoor beschikt het bedrijf 
over een internationaal dealernetwerk 
in maar liefst achttien landen. 
“Wij zijn geen full service provider 
en mede daarom is er voor ons nooit 
aanleiding geweest om eindgebruikers 
middels opvallende campagnes te 
vertellen dat wij professioneel 
hijsmateriaal maken van topkwaliteit. 
Dat heeft niets te maken met 
bescheidenheid, maar alles met het 
feit dat het de dealers zijn die onze 
producten verkopen,” vertelt Jeroen 
Boersma, managing director van Lift-Tex. 

Specialisatie
“Maar verkoop technisch is er de 
afgelopen jaren helaas een kink in de 
kabel gekomen,” vervolgt hij zijn relaas. 
“Hier in Groningen produceren wij 
alles wat onder de haak hangt. 

Made in Holland! Dus ook de traditionele 
standaardbanden en stroppen van 1 tot 
en met 10 ton. Binnen dit portfolio 
worden door handelaren en producenten 
de laatste jaren steeds meer producten 
geïmporteerd uit China. Prijstechnisch 
aantrekkelijk, kwalitatief minder. 
Met als gevolg dat wij onze omzet in 
de traditionele markten zagen slinken. 
Daarentegen zagen we een toenemende 
interesse in onze producten vanuit de 
offshore markt, opgesplitst in de olie- 
en gasindustrie en de windenergie sector. 
Mede vanwege de trend om compleet 
ingerichte modules of mini productie-
platforms te installeren in plaats van 
losse onderdelen. Siemens Wind 
Systems, Areva, Ahlstom en Vestas 
zijn bijvoorbeeld vaste afnemers van 
onze slings, evenals General Electrics 
en Enercon. Wij zijn toen gaan zoeken 
naar een effectiever en kostenbesparend 
alternatief voor staalkabels en polyester 
waarmee vanouds hijsprojecten worden 
uitgevoerd. En in dat kader zijn wij onze 

focus gaan toespitsen op het gebruik 
van een kunststofvezel en het 
produceren van rondstroppen. 
Met speciale tonnages en lengtes. 
Maatwerk dus. Met onze nieuwe 
Extreema rondstroppen met Dyneema 
staan wij aan de vooravond van een 
uitdagende commerciële periode 
binnen een nichemarkt die wij heel 
nauwkeurig hebben kunnen definiëren. 
Marketingtechnisch vereist de introductie 
van dit tamelijk revolutionaire product 
echter een weloverwogen aanpassing 
van onze communicatie met die markt. 
Hoe we dat precies gaan doen, 
overleggen we momenteel met al 
onze wereldwijd verspreide partners. 
In elk land zijn zij degenen die in direct 
contact staan met de eindgebruiker.”

Vele voordelen
Samen met CEO Luuk Calboo en sales 
manager Bert Snel heeft Jeroen Boersma 
zich als doel gesteld om binnen een 
redelijk tijdsbestek van Lift-Tex een 

LIFT-TEX INDUSTRIE STAAT VOOR ‘MADE IN HOLLAND’

Revolutionair hijsmateriaal 
voor zware hijsen

Lift-Tex Industrie B.V. uit Tolbert in de provincie Groningen is 

een baanbrekend en vooruitstrevend bedrijf gespecialiseerd in 

de productie en ontwikkeling van heavy-lift hijsmaterialen uit 

textiel. Het huidige productenpallet bestaat uit hijsbanden, 

polyester heavy-lift rondstroppen tot WLL 200T in 100 meter 

omtrek, sjorsystemen, beschermhoezen en hoekbeschermers. 

Een aantal van deze producten wordt al bijna een kwart eeuw 

veelvuldig ingezet bij allerlei hijsprojecten, zowel onshore als 

offshore. Een oersterke, geheel zelf ontwikkelde noviteit zijn 

de Extreema rondstroppen en beschermhoezen gemaakt van 

Dyneema kunststofvezels. De combinatie van het lichte 

gewicht en de onovertroffen kracht van de vezel biedt groot 

potentieel voor de internationale hijswereld. Zeker daar waar 

het gaat om zware, volumineuze lasten. De innovatieve 

productlijn wordt sinds twee jaar door Lift-Tex onder de 

gedeponeerde merknaam Extreema op de markt gebracht.

Luuk Calboo (links) bij DNV Norway.
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ingericht.” Bovendien is Lift-Tex de enige 
producent ter wereld die binnen het 
productieproces een aantal controle-
momenten heeft gebouwd waardoor 
al in een vroeg stadium kan worden 
vastgesteld of een strop wel of niet voldoet 
aan de door het bedrijf zelf vastgestelde 
hoogstaande kwaliteitseisen. 

LIFTING LIFTING

Nu zou het kunnen dat u denkt: Lift-Tex, 
nooit van gehoord. Klopt! Want in 
principe wordt niet rechtstreeks aan 
offshore (sub)contractors of operators 
geleverd. Daarvoor beschikt het bedrijf 
over een internationaal dealernetwerk 
in maar liefst achttien landen. 
“Wij zijn geen full service provider 
en mede daarom is er voor ons nooit 
aanleiding geweest om eindgebruikers 
middels opvallende campagnes te 
vertellen dat wij professioneel 
hijsmateriaal maken van topkwaliteit. 
Dat heeft niets te maken met 
bescheidenheid, maar alles met het 
feit dat het de dealers zijn die onze 
producten verkopen,” vertelt Jeroen 
Boersma, managing director van Lift-Tex. 

Specialisatie
“Maar verkoop technisch is er de 
afgelopen jaren helaas een kink in de 
kabel gekomen,” vervolgt hij zijn relaas. 
“Hier in Groningen produceren wij 
alles wat onder de haak hangt. 

Made in Holland! Dus ook de traditionele 
standaardbanden en stroppen van 1 tot 
en met 10 ton. Binnen dit portfolio 
worden door handelaren en producenten 
de laatste jaren steeds meer producten 
geïmporteerd uit China. Prijstechnisch 
aantrekkelijk, kwalitatief minder. 
Met als gevolg dat wij onze omzet in 
de traditionele markten zagen slinken. 
Daarentegen zagen we een toenemende 
interesse in onze producten vanuit de 
offshore markt, opgesplitst in de olie- 
en gasindustrie en de windenergie sector. 
Mede vanwege de trend om compleet 
ingerichte modules of mini productie-
platforms te installeren in plaats van 
losse onderdelen. Siemens Wind 
Systems, Areva, Ahlstom en Vestas 
zijn bijvoorbeeld vaste afnemers van 
onze slings, evenals General Electrics 
en Enercon. Wij zijn toen gaan zoeken 
naar een effectiever en kostenbesparend 
alternatief voor staalkabels en polyester 
waarmee vanouds hijsprojecten worden 
uitgevoerd. En in dat kader zijn wij onze 

focus gaan toespitsen op het gebruik 
van een kunststofvezel en het 
produceren van rondstroppen. 
Met speciale tonnages en lengtes. 
Maatwerk dus. Met onze nieuwe 
Extreema rondstroppen met Dyneema 
staan wij aan de vooravond van een 
uitdagende commerciële periode 
binnen een nichemarkt die wij heel 
nauwkeurig hebben kunnen definiëren. 
Marketingtechnisch vereist de introductie 
van dit tamelijk revolutionaire product 
echter een weloverwogen aanpassing 
van onze communicatie met die markt. 
Hoe we dat precies gaan doen, 
overleggen we momenteel met al 
onze wereldwijd verspreide partners. 
In elk land zijn zij degenen die in direct 
contact staan met de eindgebruiker.”

Vele voordelen
Samen met CEO Luuk Calboo en sales 
manager Bert Snel heeft Jeroen Boersma 
zich als doel gesteld om binnen een 
redelijk tijdsbestek van Lift-Tex een 

LIFT-TEX INDUSTRIE STAAT VOOR ‘MADE IN HOLLAND’

Revolutionair hijsmateriaal 
voor zware hijsen

Lift-Tex Industrie B.V. uit Tolbert in de provincie Groningen is 

een baanbrekend en vooruitstrevend bedrijf gespecialiseerd in 

de productie en ontwikkeling van heavy-lift hijsmaterialen uit 

textiel. Het huidige productenpallet bestaat uit hijsbanden, 

polyester heavy-lift rondstroppen tot WLL 200T in 100 meter 

omtrek, sjorsystemen, beschermhoezen en hoekbeschermers. 

Een aantal van deze producten wordt al bijna een kwart eeuw 

veelvuldig ingezet bij allerlei hijsprojecten, zowel onshore als 

offshore. Een oersterke, geheel zelf ontwikkelde noviteit zijn 

de Extreema rondstroppen en beschermhoezen gemaakt van 

Dyneema kunststofvezels. De combinatie van het lichte 

gewicht en de onovertroffen kracht van de vezel biedt groot 

potentieel voor de internationale hijswereld. Zeker daar waar 

het gaat om zware, volumineuze lasten. De innovatieve 

productlijn wordt sinds twee jaar door Lift-Tex onder de 

gedeponeerde merknaam Extreema op de markt gebracht.
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TRAINING

DHTC was in 1990 het eerste 
trainingsinstituut in Nederland dat 
realistische cursussen ging geven met 
een zogeheten Helicopter Underwater 
Escape Trainer (HUET) ofwel een 
helikoptersimulator. Vanaf die tijd hebben 
nagenoeg alle oliemaatschappijen en 
hieraan gerelateerde servicebedrijven 
hun offshorepersoneel in Den Helder 
HUET trainingen laten volgen. Maar 
ook helikopteroperators maken voor het 
trainen van hun bemanningen intensief 
van deze unieke faciliteit gebruik. En 
verder hebben de Koninklijke Marine en 
het Defensie Helikopter Commando voor 
een periode van ruim zeven jaar de 
bemanningen van Lynx helikopters bij 
DHTC dit soort trainingen laten volgen.

De hiervoor gebruikte simulator wordt, 
nu het einde van haar levensduur nadert, 
vervangen door een moderne SEFtec 6XC 
unit, met een lengte van 4,7 meter, een 
breedte van 2,3 meter en een hoogte van 
2,5 meter. De simulator van de fabrikant 
uit Ierland weegt 1.700 kilogram en 
beschikt over acht zitplaatsen en zes 
exit bays with removable panels for 
configuration changes. Personen die 
met helikopters van de typen AW139, 
EC135 en S92 vliegen, kunnen met deze 
simulator leren om bij een noodlanding 
in zee snel en veilig hun desbetreffende 
toestel te verlaten.

De aanschaf van de nieuwe 
helikoptersimulator maakt deel uit van 
een meerjarig investeringsprogramma van 
DHTC voor een grootschalig vernieuwings- 
en verbeteringstraject voor oefenobjecten 
en trainingsmiddelen in Den Helder. 
Eerder is al een brandoefenhelikopter van 
het type AW139 aangeschaft. Met deze 
9 meter lange, 3,30 meter brede en 3,30 
meter hoge oefenhelikopter kan realistisch 
worden geoefend in het bestrijden van 
een cockpitbrand, een cabinebrand, 
een bagageruimtebrand of een brand 
die ontstaat tijdens het bijtanken.

De HUET training van DHTC is één 
van de vele veiligheidscursussen die het 
Nederlandse trainingsinstituut verzorgt 
voor de olie- en gasindustrie offshore, 
de offshore windenergiesector, de 
scheepvaartsector, alsmede voor 
brandweerkorpsen en bedrijven onshore.

DHTC IN DEN HELDER

Gloednieuwe 
helikoptersimulator

In augustus van dit jaar wordt de oude helikoptersimulator van 

DHTC in Den Helder vervangen door een gloednieuwe SEFtec 6XC 

dunker. Deze wordt onder andere gebruikt voor de HUET trainingen 

die mensen, die met helikopters van en naar platformen offshore 

worden overgebracht, verplicht dienen te volgen.

Het interieur van de nieuwe SEFtec 6XC helikoptersimulator die DHTC heeft aangeschaft (foto: DHTC).
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In addition to the above work,  
the yard was also contracted for the 
installation of a new main crane on 
board of the rig as well as fabrication 
and installation of the supporting 
structure and boom rest.

New name 
Noble Drilling is currently in the process 
of spinning off its standard specification 
drilling units. These drilling units will 
from third quarter 2014 be managed 
by a new, independent company called 
Paragon Offshore. The two drilling units 
mentioned above will become part of 

painting and work to be done in the 
most environmentally friendly way. 
The yard will also install a temporary 
elevator for easy access to the rig’s legs. 
Other scheduled activities includes hull 
blasting and painting, maintenance work 
in several areas, steel renewals and 
conservation work in preload tanks 
and storage areas. 

Due to the large size of the rig and the 
deep draught for dry-docking a special 
guide frame has been designed and built 
in order to manoeuvre the rig safely and 
unobtrusively into the dry-dock.

the Paragon Offshore fleet and will be 
renamed to ‘Paragon C461’  (‘Noble 
Lynda Bossler’) and ‘Paragon C20051’ 
(‘Noble Al White’). Paragon Offshore will 
manage a fleet of 42 mobile drilling units 
worldwide. In the North Sea Paragon 
Offshore will manage 7 jack-ups and 
1 semi-submersible drilling unit. 

Various projects
Keppel Verolme carried out work for 
several other customers recently. In early 
2014, the accommodation jackup rig 
‘Seafox 1’ stayed for a short period in 
Keppel Verolme’s dry dock no. 7 
together with the semisubmersible 
accommodation platform ‘Regalia’.  
In the same period, crane vessel 
‘Saipem 3000’ stayed in dry-dock 
no 6 for modification work and the 
pipelay vessel ‘Castoro Sei’ spent some 
time alongside Keppel Verolme’s quay 
for mobilisation to her new location 
in the North Sea.  

In the second quarter, jack-up rig ‘ENSCO 
121’, which was built by Keppel FELS 
in Singapore, stayed in the yard for 
mobilisation and crew familiarization 
purposes for a period of two months.  

With a longstanding tradition of high 
quality execution and delivery, Keppel 
Verolme continues to strive to meet 
customer needs and deliver projects 
safely, on time and within budget.
Leveraging its parent company’s, 
Keppel Offshore & Marine, strengths 
in technology and project execution, 
Keppel Verolme is poised for continued 
growth into the future, offering 
innovative and cost-effective 
solutions for the offshore industry. 

RENEWAL RENEWAL

With one of the largest dry-docks in 
Europe and ideally located in Rotterdam, 
close to the oil and gas fields of  
The Netherlands, UK and Norway, 
with direct access to the North Sea, 
Keppel Verolme has been the choice 
yard for seagoing vessels and floating 
offshore units in the region.

The yard’s repeat customer, Noble 
Drilling, recently sent two jackup 
rigs for modification works at 
Keppel Verolme. 

In May 2014, the jack-up rig 
‘Noble Lynda Bossler’ arrived for 
a complete renewal of her jacking 
system. During a four-week window 
between the rig’s busy drilling schedule, 
Noble Drilling took the opportunity 
to dry-dock the rig at Keppel Verolme 
for routine maintenance work and 
underwater inspections. 

The rig’s hull, main deck and several 
working and storage areas were blasted 
and painted, including the cantilever 
deck and drill floor. In addition, the 
hydraulic system under the drill floor 
was completely renewed and the top 
part of the derrick (water table) was 
removed for maintenance and some 
renewals and later replaced. 
Subsequently, a successful inclination 
test on the rig was carried out at 
Keppel Verolme’s quay and it  
departed the yard on 23 June 2014.

In mid-June, another Noble drilling 
jack-up rig ‘Noble Al White’ arrived  
in Keppel Verolme. She was docked in 
the yard’s 405 meter long and 90 meter 
wide drydock for an intensive two 
month maintenance period. 

The yard’s work scope for this project 
includes structural modifications  
to the rig’s spud cans. A significant 
portion of the work is the conservation 
works to the legs of the rig which  
will be staged with scaffolding and 
wrapped completely in order for the 

NEAR MARKET, NEAR CUSTOMER STRATEGY 

Noble Drilling 
brings two rigs 
to Keppel Verolme

With 20 yards worldwide, the success of Keppel Offshore 

& Marine’s (Keppel O&M) Near Market, Near Customer 

strategy to cater to its customer’s needs and contribute to 

local content has been exemplified by Keppel Verolme.

In the North Sea 

Paragon Offshore will 

manage 7 jack-ups and 

1 semi-submersible 

drilling unit. 

The ‘Noble Lynda Bossler’ in drydock.

The Noble Al White in drydock for an intensive two month maintenance period.
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The yard will also install a temporary 
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manage a fleet of 42 mobile drilling units 
worldwide. In the North Sea Paragon 
Offshore will manage 7 jack-ups and 
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together with the semisubmersible 
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for mobilisation to her new location 
in the North Sea.  

In the second quarter, jack-up rig ‘ENSCO 
121’, which was built by Keppel FELS 
in Singapore, stayed in the yard for 
mobilisation and crew familiarization 
purposes for a period of two months.  

With a longstanding tradition of high 
quality execution and delivery, Keppel 
Verolme continues to strive to meet 
customer needs and deliver projects 
safely, on time and within budget.
Leveraging its parent company’s, 
Keppel Offshore & Marine, strengths 
in technology and project execution, 
Keppel Verolme is poised for continued 
growth into the future, offering 
innovative and cost-effective 
solutions for the offshore industry. 

RENEWAL RENEWAL

With one of the largest dry-docks in 
Europe and ideally located in Rotterdam, 
close to the oil and gas fields of  
The Netherlands, UK and Norway, 
with direct access to the North Sea, 
Keppel Verolme has been the choice 
yard for seagoing vessels and floating 
offshore units in the region.

The yard’s repeat customer, Noble 
Drilling, recently sent two jackup 
rigs for modification works at 
Keppel Verolme. 

In May 2014, the jack-up rig 
‘Noble Lynda Bossler’ arrived for 
a complete renewal of her jacking 
system. During a four-week window 
between the rig’s busy drilling schedule, 
Noble Drilling took the opportunity 
to dry-dock the rig at Keppel Verolme 
for routine maintenance work and 
underwater inspections. 

The rig’s hull, main deck and several 
working and storage areas were blasted 
and painted, including the cantilever 
deck and drill floor. In addition, the 
hydraulic system under the drill floor 
was completely renewed and the top 
part of the derrick (water table) was 
removed for maintenance and some 
renewals and later replaced. 
Subsequently, a successful inclination 
test on the rig was carried out at 
Keppel Verolme’s quay and it  
departed the yard on 23 June 2014.

In mid-June, another Noble drilling 
jack-up rig ‘Noble Al White’ arrived  
in Keppel Verolme. She was docked in 
the yard’s 405 meter long and 90 meter 
wide drydock for an intensive two 
month maintenance period. 

The yard’s work scope for this project 
includes structural modifications  
to the rig’s spud cans. A significant 
portion of the work is the conservation 
works to the legs of the rig which  
will be staged with scaffolding and 
wrapped completely in order for the 
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Noble Drilling 
brings two rigs 
to Keppel Verolme

With 20 yards worldwide, the success of Keppel Offshore 

& Marine’s (Keppel O&M) Near Market, Near Customer 

strategy to cater to its customer’s needs and contribute to 

local content has been exemplified by Keppel Verolme.

In the North Sea 

Paragon Offshore will 

manage 7 jack-ups and 

1 semi-submersible 

drilling unit. 

The ‘Noble Lynda Bossler’ in drydock.

The Noble Al White in drydock for an intensive two month maintenance period.
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DIVING RUBRIEK

But how can these challenges be 
addressed in subsea environments where 
the typical work-life balance is replaced 
by prolonged periods in a pressurised 
hyperbaric chamber? Such is the reality 
for professional saturation divers 
who contend with a unique set of 
physiological and psychological stressors 
in their workplace. With little research 
conducted in this field, there is still much 
to learn about the body’s response to 
these elements and the effect on 
personal and professional productivity.

Ground-breaking
A ground-breaking study has been 
launched by Robert Gordon University 
(RGU) in conjunction with Fitnut Ltd to 
develop, monitor and evaluate tailored 
training and nutrition programmes for 

saturation divers to improve their health 
and fitness. 

The project has a budget of £127,000 
after being awarded a research grant 
from the Scottish Government and the 
Technology Strategy Board as well as 
additional support from Fitnut.

This will fund a two-year evidence-based 
research project involving world leading 
companies in subsea engineering, diving 
industry experts, dieticians, physical 
activity experts, behavioural psychologists 
and occupational physiotherapists.

Extensive
Dr Eimear Dolan, lecturer of Sports 
and Exercise Science at Robert Gordon 
University’s School of Health Sciences 
and a member of RGU’s Institute of 
Health and Wellbeing Research (IHWR), 
will lead the extensive research programme.

She said: “Aberdeen is recognised as the 
global centre of excellence for subsea 
technology and we believe this research 
will develop a world class programme 
which will capture the attention of the 
subsea diving community and enhance 
that reputation.”

Saturation diving is a physically 
demanding occupation, and as such, 
divers must maintain peak physical 
condition in order to perform to 
the best of their abilities. 

The research will look at lifestyle choices 
during work periods and home-leave to 
ascertain and promote beneficial changes 
in both environments which will protect 
and prolong divers health and vitality.

Challenge
A key challenge in the research will 
be the unique demands of this extreme 
working environment and the academic 
partners will need to adapt their scientific 
knowledge to meet the characteristics 
of this occupation. 

Not only will the wellness programme 
address physical activity in confined 
spaces, experimentation with foods 
will be undertaken to provide divers 
with high-nutrient meals that are not 
affected in terms of taste or smell 
when compressed before entering 
the pressurised chamber.

Support
Penny McIntosh, Managing Director of 
Fitnut, said: “The aim of the partnership 
with RGU is to support the development 
of specifically designed and evidence-
based training and nutritional programs 
for saturation divers. We believe there is 
an opportunity to study their lifestyles 
both on and offshore to improve health 
and wellbeing through education and 
engagement in a wellness programme, 
thereby minimising the health risks of 
the highly technical and complicated 
nature of their working environment.”  

MUCH TO LEARN ABOUT THE BODY’S RESPONSE 

Saturation diving 
health and fitness 
research launched

Providing a healthy working environment for employees is 

fast becoming a number one concern for employers in the 

energy industry. Through education programmes in fitness, 

nutrition and wellbeing, companies of all sizes can measure 

the benefits of improved productivity, reduced absenteeism 

and improved employee morale.

 
Penny McIntosh, Managing Director of Fitnut.
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SUBSEA SYSTEMS
Niet iedere oliebron heeft een eigen
platform nodig. Zeker op plaatsen waar
de zeebodem diep is, worden op de
zeebodem installaties geplaatst die de
productie reguleren. Deze onderwater
putten zijn door middel van pijpen met
elkaar verbonden en worden veelal op
afstand vanaf het land of de centrale
productie-installatie bediend.

TENSION-LEG
PLATFORM
Lijkt aan de oppervlakte
wat op een platform
met een vaste voet
aan de grond. Schijn
bedriegt. Het drijvende
gevaarte zit met kabels
vast verankerd aan de
zeebodem.

BLUE MARLIN
Het halfafzinkbare transportschip Blue
Marlin van Boskalis-dochter Dockwise
is een voorbeeld van hoe grote
offshore-installaties kunnen worden
vervoerd. Net als een droogdok kan
de achterzijde van het schip worden
afgezonken danwel drijvend gemaakt
door de ballasttanks leeg te pompen.
Met een lengte van bijna 225 meter en
een laadgewicht van meer dan 60.000
ton behoort het transportschip tot de
grootste krachtpatsers in de sector.

DEEPWATER DEEPWATER

FIXED PLATFORM

- of

Dat is een platform dat rust op de 
zeebodem door middel van een een 
stalen geraamte of betonnen constructie. 
Op het bovendek bevinden zich boor
productie-installaties en verblijven voor
de bemanning. Deze platforms worden
gebruikt op plaatsen waar de zee
ondiep is.

ICAO CODE
Alle boorplatforms voorzien
van een helikopter-dek hebben
een eigen ICAO-code, net als
ieder vliegveld.

FLOATING
PRODUCTION
SYSTEM
Dit is een veel gebruikte
offshore-installatie buiten
de Golf van Mexico.
Het lijkt meer op een
schip dan een platform.
Aan boord zijn productieen
opslagfaciliteiten.

      VOLDOEN VAN DE VRAAG NAAR ENERGIE WERELDWIJD

De wereld van deepwater
Energie winnen in de ijskoude duisternis op de bodem van de oceaan is op zich al een technische uitdaging. 

Geavanceerde technologiën zijn echter ook aan de oppervlakte van groot belang, waar platformen worden geteisterd

door stormen en golven. Het potentieel van de voorraden van olie en gas is echter groot. Dat is goed voor de 

economische ontwikkeling en draagt bij aan het voldoen van de vraag naar energie wereldwijd.

Met dank aan Rob van 't Wel, Hoofdredacteur van Shell Venster.
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door de ballasttanks leeg te pompen.
Met een lengte van bijna 225 meter en
een laadgewicht van meer dan 60.000
ton behoort het transportschip tot de
grootste krachtpatsers in de sector.

DEEPWATER DEEPWATER

FIXED PLATFORM

- of

Dat is een platform dat rust op de 
zeebodem door middel van een een 
stalen geraamte of betonnen constructie. 
Op het bovendek bevinden zich boor
productie-installaties en verblijven voor
de bemanning. Deze platforms worden
gebruikt op plaatsen waar de zee
ondiep is.

ICAO CODE
Alle boorplatforms voorzien
van een helikopter-dek hebben
een eigen ICAO-code, net als
ieder vliegveld.

FLOATING
PRODUCTION
SYSTEM
Dit is een veel gebruikte
offshore-installatie buiten
de Golf van Mexico.
Het lijkt meer op een
schip dan een platform.
Aan boord zijn productieen
opslagfaciliteiten.

      VOLDOEN VAN DE VRAAG NAAR ENERGIE WERELDWIJD

De wereld van deepwater
Energie winnen in de ijskoude duisternis op de bodem van de oceaan is op zich al een technische uitdaging. 

Geavanceerde technologiën zijn echter ook aan de oppervlakte van groot belang, waar platformen worden geteisterd

door stormen en golven. Het potentieel van de voorraden van olie en gas is echter groot. Dat is goed voor de 

economische ontwikkeling en draagt bij aan het voldoen van de vraag naar energie wereldwijd.

Met dank aan Rob van 't Wel, Hoofdredacteur van Shell Venster.
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MARS B
Mars B is voor Shell een van de 
belangrijkste offshoreprojecten uit de 
portefeuille. Het veld in de Golf van 
Mexico – ruim 200 kilometer ten zuiden 
van New Orleans op een plaats waar de 
zee zo’n 900 meter diep is - werd in 
1989 gevonden en de productie begon 
in 1996. Bij de start werden de reserves 
van het olieen gasveld geschat op bijna 
700 miljoen vaten olie-equivalent. 

Inmiddels zijn er in het eerste deepwater-
project in de Golf van Mexico echter al 
meer dan 770 miljoen vaten uit het veld 
gewonnen. Vorig jaar bedroeg de 
gemiddelde dagproductie 60.000 vaten. 
Daarmee is Mars B de afgelopen 
vijftien jaar een van de belangrijkste 
offshore-projecten van Shell. 
En het einde is nog niet in zicht. 

Begin dit jaar vloeide de eerste olie uit 
Mars B, een uitbreiding van het veld. 
De productie uit het veld zal naar 
verwachting oplopen naar een piek 
van 100.000 vaten per dag in 2016. 
Met de uitbreiding zal het Mars-veld tot 
2050 olie en gas kunnen blijven leveren. 
Shell heeft een belang van 71,5 procent 
in het Mars-veld. De overige aandelen 
zijn in handen van BP. 

LIBRA-VELD
Soms liggen een hoogtepunt en 
dieptepunt dicht bij elkaar. Het in 2010 
gevonden Braziliaanse Libra-veld wordt 
gezien als misschien wel de grootste 
vondst van de afgelopen veertig jaar.
De reserves van het veld zouden wel 
15 miljard vaten kunnen zijn, aldus 
de meest optimistische schattingen. 

Iedereen is het er echter over eens dat 
er meer onderzoek gedaan moet worden 
om tot een betrouwbaardere schatting 
van de reserves te komen. Het Libra-veld 
in het zogeheten Santos-bassin is in alle 
opzichten een uitdagend veld. Het ligt 
op ongeveer 170 kilometer uit de kust 
van Rio de Janeiro en omvat een gebied 
van 1550 km2. 

De zee is er rond de 2000 meter diep, 
terwijl het reservoir 3500 meter onder 
de zeebodem ligt – onder een zoutlaag. 
Shell heeft in het najaar van 2013 een 
belang van 20 procent in het project 
verworven, net als het Franse Total. 
De Chinese maatschappijen CNPC en 
CNOOC hebben ieder een belang van 
10 procent. Het Braziliaanse Petrobras 
is operator en heeft met 40 procent 
het grootste belang in de ontwikkeling 
van Libra. 

GUMUSUT-KAKAP
De olievelden Gumusut en Kakap liggen
120km uit de kust van Sabah in Oost-
Maleisië. De eerste olie is in november 
2012 geproduceerd, vier jaar nadat de 
eerste ontwikkelingsputten werden 
geboord. In eerste instantie liep de 
productie via de reeds bestaande, 
naastgelegen faciliteiten van Murphy Oil.

In juni 2013 werd de drijvende 
productiefaciliteit aan de zeebodem 
verankerd. Die gaat de productie van 
de velden via 19 productieputten op de 
zeebodem regelen. Het is nu een kwestie 
van het geleidelijk aan opvoeren van de 
productiestroom van in eerste instantie 
25.000 vaten per dag. De zee is voor 
de kust tot wel 1200 meter diep. 

Het eerste deepwaterproject van Shell 
in Maleisië maakt gebruik van de 
zogeheten smart field technologie. 
Door middel van digitale informatie 
kan de winning en productie op ieder 
moment worden bijgestuurd. 
Shell heeft in dit project een belang 
van 33 procent. ConocoPhilips heeft 
eenzelfde aandeel. Het Maleisische 
Petronas heeft 20 procent en Murphy 
Oil een belang van 14 procent. 
Shell is operator van het project.

DEEPWATER DEEPWATER

SHELL’S
BELANGRIJKSTE
DEEPWATER
PROJECTEN

In ruim 30 jaar heeft Shell meer
dan 20 deepwaterprojecten afgerond,
verdeeld over vijf continenten.
Zeven grote projecten zijn op dit
moment in ontwikkeling. 
Voortdurende investeringen in 
research en development ondersteunen 
de mogelijkheden van Shell om de 
grenzen in de diepste zeeën steeds 
verder te verleggen.

Hieronder vindt u de zeven
belangrijkste van deze projecten:

   Mars B - Golf van Mexico
   Cardamom Deep - Golf van Mexico
   Perdido - Golf van Mexico
   Libra-veld - Brazilië
   Parque das Conchas - Brazilië
   Gumusut-Kakap - Oost-Maleisië
   Malampaya - Filipijnen

Het is ruimtevaart op de bodem 

van de oceaan. Shell is al meer 

dan dertig jaar actief in de 

diepste zeeën van de de 

wereld. Daar liggen zowel 

uitdagingen als kansen. 

Om in deepwater succesvol olie 

en gas te kunnen vinden en 

winnen, heb je innovatieve 

technologiën nodig, evenals 

projectmanagement van 

wereldklasse en een vaste kern 

van hooggekwalificeerd 

personeel.
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DEEPWATER
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PRODUCTIE
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                               4,8          8,7

                                2014        2035

  1
VAT     = 158,99L
                    (42 GALLON)
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WINBARE RESERVES IN DEEPWATER

$   83,2 
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DOLLAR 

OMVANG DEEPWATER E&P-SECTOR 

IN DOLLAR IN 2013
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ENERGIEMIX (IEA) 
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FLYING NODES
Zwermen autonoom opererende
onderwaterrobots duiken kilometers
diep naar de oceaanbodem om
daar een netwerk van sensoren
neer te leggen. Zo kunnen diep
onder de oceaanbodem verborgen
energievoorraden beter in
kaart worden gebracht.
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JOINT VENTURE HAVENSLEEPACTIVITEITEN

Boskalis en SAAM S.A. maken bekend dat zij een joint venture hebben opgericht 
voor het gezamenlijk uitvoeren van havensleepactiviteiten op het Amerikaanse 
continent, in Brazilië, Mexico, Canada en Panama. Het voorgenomen 
samenwerkingsverband tussen SMIT, een dochteronderneming van Boskalis, 
en SAAM, een dochteronderneming van Sociedad Matriz SAAM S.A. 
(SM SAAM), werd reeds in september 2013 aangekondigd. Aan alle 
voorwaarden voor de oprichting van de joint venture is inmiddels voldaan.

Het gecombineerde bedrijf zal zijn activiteiten uitvoeren onder de naam SAAM 
SMIT Towage (SST). Het samenwerkingsverband bestaat uit twee onderliggende 
joint ventures met een vloot van 100 sleepboten, die meer dan 30 haventerminals 
in Brazilië, Mexico, Canada en Panama bedienen. In 2013 bedroeg het 
gecombineerde EBITDA-resultaat van SST USD 100 miljoen.

De combinatie zal naar schatting jaarlijks circa USD 10 miljoen aan 
synergievoordeel opleveren. De volledige voordelen worden in de komende 
24 maanden gerealiseerd en komen onder andere voort uit een efficiëntere
inzet van de vloot en kostenbesparingen. Naarmate de activiteiten verder 
worden geïntegreerd zal met het uitwisselen van best practices en 
marktsynergieën naar verwachting aanvullende waarde worden gegenereerd.

Het geografische bereik van de eerste joint venture omvat de Braziliaanse 
markt voor sleepactiviteiten. Boskalis en SAAM, beide reeds actief in Brazilië, 
houden ieder een belang van 50% in deze nieuwe joint venture. Met in totaal 
42 sleepboten is de combinatie een belangrijke speler op de groeiende 
Braziliaanse markt, met activiteiten in grote havens zoals Rio Grande, Itajai, 
Santos en Salvador.

De tweede joint venture, waarin SAAM een meerderheidsbelang van 51% 
houdt, betreft de sleepactiviteiten in Panama en Canada (SMIT) en in 
Mexico (SAAM). Met een vloot van in totaal 58 sleepboten is deze joint 
venture aanwezig in belangrijke havens in Canada (Prince Rupert en Vancouver), 
Panama (Manzanillo, Balboa, Colon Container Terminal) en Mexico (Veracruz, 
Lazaro Cardenas, Altamira, Tuxpan).

Peterson extends ‘Island Endeavour’ charter Island Offshore has announced 
that Peterson Den Helder has extended the charter for the Island Endeavour 
vessel for another year. This means that the platform supply vessel will stay 
with Peterson Den Helder until end of August 2015. The Island Endeavour 
has successfully performed pool support duties for the SNS Pool under the 
contract with Peterson Den Helder since 2008.

OVERNAME MTC AMSTERDAM 

Met ingang van 1 juli 2014 heeft Falck Safety Services 
de exploitatie van het Maritiem Trainingscentrum (MTC) 
Amsterdam overgenomen. Deze uitbreiding van Falck’s 
activiteiten naar een derde locatie is een direct gevolg 
van de voortdurende ontwikkeling binnen de nationale 
en internationale markten van olie & gas, scheepvaart 
en windenergie waardoor de vraag naar specialistische 
trainingen sterk is toegenomen.

Om alle markten goed, snel en adequaat te kunnen 
blijven bedienen en uitbreiding van de capaciteit te 
realiseren kon de opening van een derde vestiging niet 
uitblijven. Op de locatie in Amsterdam kan Falck Safety 
Services de volgende trainingen verzorgen: basis- en 
herhalingstraining voor de offshore (BOSIET/FOET), 
helikopter onder water training (HUET), basis veiligheids-
training voor de scheepvaart (BT) en wind veiligheids-
trainingen (GWO). Deze trainingen worden gegeven 
volgens de standaarden van OPITO, STCW en GWO. 

MTC International heeft zich tot doel gesteld om 
wereldwijd trainingscentra en hun klanten te helpen, 
onder andere door het realiseren van centra op 
logistiek gunstige locaties. 

BBL PIPELINE INSPECTION

N-Sea Survey has successfully 
completed the BBL pipeline inspection 
between Balgzand in the Netherlands 
and Bacton in the United Kingdom, a 
scope performed with the DPII/DSV 
Noordhoek Pathfinder with ROTV’s, 
and Modus WROV. GeoXYZ was 
contracted to perform a near shore 
survey scope of this pipeline.

SENVION BOUWT EERSTE OFFSHORE WINDTURBINE

Het Duitse Senvion heeft de afgelopen week zijn eerste offshore 
windturbine in de Noordzee geïnstalleerd. Het RWE Hochsee windpark 
bevindt zich op circa 35 km ten Noorden van Helgoland. 
Straks zal dit windpark bestaan uit 48 windturbines van het type 
Senvion 6,2 M126.

Iedere windturbine heeft een vermogen van 6,15 MW en kan daarmee circa 
4.000 huishoudens van stroom voorzien. De verwachting is dat het windpark
in 2015 met een totaal geinstalleerd vermogen van 295 MW gereed zal zijn 
en 300.000 huishoudens van stroom voorziet. Het zal dan Duitsland’s 
grootste offshore windpark zijn.

Aanvang juni maakte Senvion (voorheen REpower) bekend ook 
een tweetal windparken in Nederland te gaat bouwen. 
Het betreft Eneco windpark Laarakkerdijk in Brabant en 
windpark Zierikzee BV in Zeeland.

WILSON SIGNS TWO PSV 5000 CONTRACTS 

On June 19th, at the International Tug, Salvage & OSV Convention, Wilson Sons 
(Brazil) and Damen Shipyards Group (NL) signed a contract for two Damen PSV 
5000’s. This contract further strengthens the high level of cooperation between 
Damen and Wilson Sons, where Wilson Sons builds vessels locally using a Damen 
design, engineering and material package. 

The PSV 5000’s, measuring 85 m in length and 19 m in width, will feature 
a diesel-electric propulsion line with DP2 station keeping capabilities. 
The vessels will comply to the specifications of the sixth round of the Program 
for the Renovation of the Offshore Support Fleet of Petrobras, including a 
travelling gantry crane for offshore operations. Next to this, future upgrades like 
Bulk Handling systems have been taken into account in the design. 

The vessels will be built at Wilson Sons Guarujá II (SP) and delivered to Wilson
 Sons Ultratug, who will operate the vessel on a 6 + 6 year charter contract with 
Petrobras. Damen and Wilson Sons have been working together for more than 
20 years. This contract confirms yet again the warm and professional relationship 
between the two companies.

Damen PSV 5000.

ONE CONTRACT FOR N-SEA

N-Sea secured a contract with 
Oranje-Nassau Energie (ONE) for the 
workscope L6 Diving Services. For this 
platform based scope, the TUP Diving 
System will be deployed from the 
jack-up rig Noble Lynda Bossler. 
This project involves a diverse work 
scope of cleaning, dismantling, 
flange works and pigging assistance. 

SMIT LAMNALCO TUGS 
PROVIDE VITAL SUPPORT 

Five vessels of Smit Lamnalco played 
the key role in the unberthing and 
float-over of the world's largest high 
voltage direct current (HVDC) 
platform, DolWin beta, at Drydocks 
World - Dubai. The five  tugs, with 
more than a combined 450 tonnes 
bollard pull power provided marine 
support not only during the 
unberthing process but also in the 
24-mile tow offshore and its float 
over on to the heavy transport vessel, 
Dockwise owned and operated, 
Mighty Servant 1.
The 15,000 tonnes DolWin beta, is 
larger than a football field, is 100 
metres long, 70 metres wide and 
stands over 90 metres.

PIETER SCHELTE TO BE 
COMPLETED IN ROTTERDAM

Final assembly of ‘Pieter Schelte’, 
currently being built by Daewoo in 
South Korea, will take place in the 
Alexiahaven in Rotterdam. The inner 
lake of Maasvlakte 2 currently provides 
the necessary space. A special pit will 
be dredged there for the vessel. In the 
port of Rotterdam, the 65 metre long 
beams of the topsides lift system will 
be installed. The lifting beams are 
being constructed in Italy and will be 
transported by ship to the Netherlands.

INSTALLATIE 
6E STOPCONTACT

Het zesde offshore-platform op 
het Duitse deel van de Noordzee is 
geïnstalleerd. Het converterplatform 
SylWin alpha ligt 70 kilometer ten 
westen van het eiland Sylt (waar 
het platform naar vernoemd is) 
en beschikt over een capaciteit 
van 864 MW om windenergie 
van zee naar land te transporteren. 
Het platform is tot nu toe de 
krachtigste installatie voor het 
omzetten van wisselstroom 
in gelijkstroom op de Noordzee.

MTC Amsterdam.
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Hydrauvision.com

Leer ons kennen 
tijdens de 

Open Dag 
op

6 september

Bij Hydrauvision Rijnmond werkt basismonteur 
Leonard Zandee. Leonard: ‘Ik trek graag mijn
eigen plan, bij Hydrauvision kan dat. Het werk is
iedere dag anders, je moet altijd improviseren.’

Hydraulic solutions
Ondanks zijn jonge leeftijd wordt hij betrokken bij
projecten in het buitenland, zoals de ombouw van
‘een pijpenlegger’. ‘We hebben het project in drie
weken voorbereid. Daarna hebben we met ons
team drie maanden in Singapore gewerkt,’ vertelt
Leonard. ‘Hoewel het bestaande systeem niet van
Hydrauvision was, zijn we dat  risico niet uit de
weg gaan. Door ons improvisatievermogen lukt
het altijd om het systeem weer op en top werkend
te krijgen. Hydrauvision pakt het aan!’
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een order wordt na een 
gedetailleerde communicatie 
met de opdrachtgever 
onmiddellijk gestart met het 
ontwerpen van de afsluiter. Coers: 
“Afhankelijk van de behoefte van de 
klant, maken wij in principe altijd eerst 
een ontwerp. Voor elke specifieke 
situatie komen wij met de juiste klep. 
De tekening wordt ter goedkeuring aan 
de klant voorgelegd en pas na definitieve 
goedkeuring gaan we produceren. 
Alles is hier maatwerk. Geen afsluiter is 
hetzelfde. Elke oliemaatschappij heeft 
zijn eigen specificaties. Ander materiaal, 
andere zitting. De ene afsluiter gaat subsea 
en de ander niet. Er is internationaal 
geen standaardisatie op dit vlak. Geldt 
overigens ook voor de baggerindustrie.” 

Onderscheid
Waarin onderscheidt BSM Valves 
zich nu exact? Besseling: “Wij zijn een 
probleemoplosser. De praktijk leert 
ons dat men zich pas aan het eind van 
een project zorgen gaat maken over 
afsluiters. Men belt vervolgens een 
handelaar en die vertelt dat er een 
levertijd is van 30 weken. Dan ontstaat 
de paniek, want de afsluiters hadden 
er eigenlijk al gisteren moeten zijn. 
De meeste fabrikanten zijn helemaal 
niet geïnteresseerd in een klein ordertje. 
Zijn gaan veel liever voor een seriematige 
bestelling van 500 afsluiters tegelijk. 
Wij niet. Wij denken compleet 
tegengesteld. Wij zijn juist trots op ons 
vermogen om op bestelling kleppen aan 
te bieden met heel korte doorlooptijden. 
En maken daarbij gebruik van de 
nieuwste productietechnologieën en 
zijn daarom niet bang om een levertijd 
te garanderen van vier tot zes weken. 
Simpelweg omdat we die belofte tot 
op heden altijd hebben waargemaakt. 
BSM Valves onderscheidt zich dus door 
de snelheid van handelen. Wij verkopen 

ervaren specialisten doorlopend bezig 
is met de ontwikkeling en optimalisering 
van afsluiters. Of het nu gaat om 
een nieuwe applicatie, een nieuwe 
combinatie van kleptypen of het inzetten 
van ongebruikelijk materiaal, onze 
engineers zijn altijd op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Als we de klant 
maar tevreden kunnen stellen.”

Netwerk
“Marketingtechnisch zijn we natuurlijk 
heel druk doende met het ontwikkelen 
en bestendigen van nieuwe afzetgebieden,” 
vult managing director Besseling aan. 
“Voorbeelden zijn Rusland, Brazilië en 
China. De offshore en petrochemische 
industrie in deze landen worden steeds 
belangrijker en om meer inzicht te krijgen 
in zowel de sociale als economische 
cultuur van die landen, bezoeken wij 
ze met grote regelmaat. Inmiddels is 
in genoemde landen een stevig 
distributienetwerk opgebouwd en wordt 
ons ‘snelle productie principe’ op grote 
schaal uitgedragen. Tegenwoordig staan 
onze bezoeken vooral in het teken van 
de intensivering van de relatie met de 
distributeurs en hun klanten en het 
uitwisselen van kennis en kunde.”
   
Uniek
In de uiterst moderne productiehal 
van BSM Valves in Breda voorzien van 
de modernste productie-installaties van 
het Japanse merk Okuma worden geen 
standard afsluiters gemaakt. Daarvoor 
moeten klanten andere bronnen aanboren. 
Elke afsluiter die de expeditieafdeling 
verlaat is uniek. Wereldwijd is BSM de 
grootste producent van op specificatie 
gemaakte afsluiters. Wat alleen op 
voorraad ligt, zijn de basismaterialen 
die gebruikt worden om de afsluiters 
te produceren. Exotische roestvrij 
staalsoorten zoals duplex titanium en 
super duplex. Bij het binnenkomen van 

op levertijd 
en niet zozeer 

op prijs. Ons 
productieproces is 

gebaseerd op het vervaardigen van 
unieke producten. Maatwerk dus. 
Dat is onze kracht.” Govert Coers  
knikt bevestigend. Het verhaal van de 
directeur klinkt hem als muziek in de oren. 
“Wij zijn een soort van dokter geworden 
binnen de flow control industrie. Als men 
in de problemen zit, wordt BSM rechtstreeks 
geraadpleegd. Dat is de breinpositie die 
wij na een decennium lang keihard werken, 
hebben bereikt. Ze weten dat ze bij ons 
iets duurder uit zijn, maar zij zijn wel 
verzekerd van een snelle, efficiënte en 
tijdige aflevering van hun afsluiter. 
Voorzien van de juiste papieren en  
getest in onze eigen testruimte. En juist die 

      ”.draaw taw leeh netnalk ezno si eitanibmoc
 

Productenoverzicht

BSM Valves produceert afsluiters in de 
maten van ¼" tot 18" en druk ratings 
van 150 lbs tot API 10.000. 
Temperatuur ratings variëren van 
minus 196 º C tot 750 º C.

De volgende producten worden geleverd:

Ball Valves
Gate Valves
Through Conduit
Globe Valves
Needle Valves 
Check Valves
Strainers
DBB Valves
Cartridge type DBB Valves

ONDERNEMEN ONDERNEMEN

De naam Govert Th. Coers zal de 
ouderen onder de OV-lezers ongetwijfeld 
bekend in de oren klinken. Zestien jaar 
lang werkte hij bij Merwede Valves en er 
was geen offshore beurs in de wereld of 
hij was er aanwezig. Sedert eind 2002 is 
Govert actief als adviseur bij BSM Valves, 
eigendom van Aalberts Industries NV 
sinds 1 januari 2013. “Dat we vandaag 
de dag marktleider zijn op het gebied 
van het snel produceren en leveren 
van moeilijk verkrijgbare en kwalitatief 
hoogwaardige afsluiters, betekent 
overigens niet dat we zo’n 25 jaar 
geleden ook in deze markt begonnen 
zijn,” verklaart Besseling. “Het bedrijf is 
destijds gestart als handelsonderneming 
voor flenzen en hulpstukken, vervaardigd 
uit speciale legeringen. Pas in 2003 is 
besloten om de focus geheel toe te 
spitsen op het op aanvraag produceren 
van afsluiters en bijbehorende 

componenten voor de olie, gas en 
petrochemische industrie. Wij ontdekten 
destijds het bekende ‘gat in de markt’ en 
teneinde een gedetailleerd inzicht in die 
markt te krijgen, zijn wij gebruik gaan 
maken van de marktkennis van Govert.”

Specialisatie
“Ook ik zag in die tijd enorme kansen 
voor BSM Valves. Met name in de 
offshore-industrie,” begint Coers zijn 
relaas. “Terugkijkend mag gesteld 
worden dat wij op het juiste moment 
in deze nichemarkt zijn gestapt. 
Vrijwel direct nadat ik hier begonnen 
ben, is BSM Valves zich gaan specialiseren 
op de productie van afsluiters op kleine 
schaal. Samen met de toenmalige 
directie was ik ervan overtuigd dat 
daar het meeste potentieel zat voor 
het bedrijf. Ik praat nu over ruim 
12 jaar geleden en sindsdien is BSM 

Valves uitgegroeid tot één van de meest 
belangrijke fast-track productiebedrijven 
van afsluiters in de wereldwijde afsluiter 
gemeenschap. Want maar liefst 90% 
van de BSM omzet komt tegenwoordig 
uit het buitenland.”

Om die internationale klanten zo 
optimaal mogelijk te kunnen bedienen, 
beschikt BSM Valves wereldwijd over 
een uitgebreid netwerk aan distributeurs. 
Coers: “In elk land zijn zij degenen die 
in direct contact staan met de 
eindgebruiker. Zij weten precies wat 
de klant zoekt en dankzij een nauwe 
samenwerking slagen wij er telkens 
weer in elke uitdaging om te zetten in 
een technische oplossing die zijn weerga 
niet kent. Enkel en alleen voor die 
specifieke klant met strakke specificaties. 
Wij beschikken daartoe over een eigen 
engineeringafdeling waar een team van 

BSM VALVES UIT BREDA LEVERT ALLEEN AFSLUITERS OP BESTELLING

Snelle levertijd 
doorslaggevend
voor internationale 
breinpositie

De productie en levering van afsluiters vergt doorgaans een aanzienlijke hoeveelheid tijd – soms meer dan 35 weken. 

Voor veel internationale afnemers is die lange levertijd onaanvaardbaar en komen zij welhaast automatisch terecht 

bij BSM Valves te Breda. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van unieke afsluiters in combinatie met korte 

levertijden. Met behoud van de hoogste kwaliteitsnormen. Zes weken maximaal en de klant heeft zijn afsluiter in huis. 

Offshore Visie sprak met managing director Peter Besseling en marketing adviseur Govert Coers over het succes van 

BSM Valves in de internationale flow control industrie.  
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een order wordt na een 
gedetailleerde communicatie 
met de opdrachtgever 
onmiddellijk gestart met het 
ontwerpen van de afsluiter. Coers: 
“Afhankelijk van de behoefte van de 
klant, maken wij in principe altijd eerst 
een ontwerp. Voor elke specifieke 
situatie komen wij met de juiste klep. 
De tekening wordt ter goedkeuring aan 
de klant voorgelegd en pas na definitieve 
goedkeuring gaan we produceren. 
Alles is hier maatwerk. Geen afsluiter is 
hetzelfde. Elke oliemaatschappij heeft 
zijn eigen specificaties. Ander materiaal, 
andere zitting. De ene afsluiter gaat subsea 
en de ander niet. Er is internationaal 
geen standaardisatie op dit vlak. Geldt 
overigens ook voor de baggerindustrie.” 

Onderscheid
Waarin onderscheidt BSM Valves 
zich nu exact? Besseling: “Wij zijn een 
probleemoplosser. De praktijk leert 
ons dat men zich pas aan het eind van 
een project zorgen gaat maken over 
afsluiters. Men belt vervolgens een 
handelaar en die vertelt dat er een 
levertijd is van 30 weken. Dan ontstaat 
de paniek, want de afsluiters hadden 
er eigenlijk al gisteren moeten zijn. 
De meeste fabrikanten zijn helemaal 
niet geïnteresseerd in een klein ordertje. 
Zijn gaan veel liever voor een seriematige 
bestelling van 500 afsluiters tegelijk. 
Wij niet. Wij denken compleet 
tegengesteld. Wij zijn juist trots op ons 
vermogen om op bestelling kleppen aan 
te bieden met heel korte doorlooptijden. 
En maken daarbij gebruik van de 
nieuwste productietechnologieën en 
zijn daarom niet bang om een levertijd 
te garanderen van vier tot zes weken. 
Simpelweg omdat we die belofte tot 
op heden altijd hebben waargemaakt. 
BSM Valves onderscheidt zich dus door 
de snelheid van handelen. Wij verkopen 

ervaren specialisten doorlopend bezig 
is met de ontwikkeling en optimalisering 
van afsluiters. Of het nu gaat om 
een nieuwe applicatie, een nieuwe 
combinatie van kleptypen of het inzetten 
van ongebruikelijk materiaal, onze 
engineers zijn altijd op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Als we de klant 
maar tevreden kunnen stellen.”

Netwerk
“Marketingtechnisch zijn we natuurlijk 
heel druk doende met het ontwikkelen 
en bestendigen van nieuwe afzetgebieden,” 
vult managing director Besseling aan. 
“Voorbeelden zijn Rusland, Brazilië en 
China. De offshore en petrochemische 
industrie in deze landen worden steeds 
belangrijker en om meer inzicht te krijgen 
in zowel de sociale als economische 
cultuur van die landen, bezoeken wij 
ze met grote regelmaat. Inmiddels is 
in genoemde landen een stevig 
distributienetwerk opgebouwd en wordt 
ons ‘snelle productie principe’ op grote 
schaal uitgedragen. Tegenwoordig staan 
onze bezoeken vooral in het teken van 
de intensivering van de relatie met de 
distributeurs en hun klanten en het 
uitwisselen van kennis en kunde.”
   
Uniek
In de uiterst moderne productiehal 
van BSM Valves in Breda voorzien van 
de modernste productie-installaties van 
het Japanse merk Okuma worden geen 
standard afsluiters gemaakt. Daarvoor 
moeten klanten andere bronnen aanboren. 
Elke afsluiter die de expeditieafdeling 
verlaat is uniek. Wereldwijd is BSM de 
grootste producent van op specificatie 
gemaakte afsluiters. Wat alleen op 
voorraad ligt, zijn de basismaterialen 
die gebruikt worden om de afsluiters 
te produceren. Exotische roestvrij 
staalsoorten zoals duplex titanium en 
super duplex. Bij het binnenkomen van 
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en niet zozeer 

op prijs. Ons 
productieproces is 

gebaseerd op het vervaardigen van 
unieke producten. Maatwerk dus. 
Dat is onze kracht.” Govert Coers  
knikt bevestigend. Het verhaal van de 
directeur klinkt hem als muziek in de oren. 
“Wij zijn een soort van dokter geworden 
binnen de flow control industrie. Als men 
in de problemen zit, wordt BSM rechtstreeks 
geraadpleegd. Dat is de breinpositie die 
wij na een decennium lang keihard werken, 
hebben bereikt. Ze weten dat ze bij ons 
iets duurder uit zijn, maar zij zijn wel 
verzekerd van een snelle, efficiënte en 
tijdige aflevering van hun afsluiter. 
Voorzien van de juiste papieren en  
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van 150 lbs tot API 10.000. 
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minus 196 º C tot 750 º C.
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De naam Govert Th. Coers zal de 
ouderen onder de OV-lezers ongetwijfeld 
bekend in de oren klinken. Zestien jaar 
lang werkte hij bij Merwede Valves en er 
was geen offshore beurs in de wereld of 
hij was er aanwezig. Sedert eind 2002 is 
Govert actief als adviseur bij BSM Valves, 
eigendom van Aalberts Industries NV 
sinds 1 januari 2013. “Dat we vandaag 
de dag marktleider zijn op het gebied 
van het snel produceren en leveren 
van moeilijk verkrijgbare en kwalitatief 
hoogwaardige afsluiters, betekent 
overigens niet dat we zo’n 25 jaar 
geleden ook in deze markt begonnen 
zijn,” verklaart Besseling. “Het bedrijf is 
destijds gestart als handelsonderneming 
voor flenzen en hulpstukken, vervaardigd 
uit speciale legeringen. Pas in 2003 is 
besloten om de focus geheel toe te 
spitsen op het op aanvraag produceren 
van afsluiters en bijbehorende 
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petrochemische industrie. Wij ontdekten 
destijds het bekende ‘gat in de markt’ en 
teneinde een gedetailleerd inzicht in die 
markt te krijgen, zijn wij gebruik gaan 
maken van de marktkennis van Govert.”

Specialisatie
“Ook ik zag in die tijd enorme kansen 
voor BSM Valves. Met name in de 
offshore-industrie,” begint Coers zijn 
relaas. “Terugkijkend mag gesteld 
worden dat wij op het juiste moment 
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Vrijwel direct nadat ik hier begonnen 
ben, is BSM Valves zich gaan specialiseren 
op de productie van afsluiters op kleine 
schaal. Samen met de toenmalige 
directie was ik ervan overtuigd dat 
daar het meeste potentieel zat voor 
het bedrijf. Ik praat nu over ruim 
12 jaar geleden en sindsdien is BSM 

Valves uitgegroeid tot één van de meest 
belangrijke fast-track productiebedrijven 
van afsluiters in de wereldwijde afsluiter 
gemeenschap. Want maar liefst 90% 
van de BSM omzet komt tegenwoordig 
uit het buitenland.”

Om die internationale klanten zo 
optimaal mogelijk te kunnen bedienen, 
beschikt BSM Valves wereldwijd over 
een uitgebreid netwerk aan distributeurs. 
Coers: “In elk land zijn zij degenen die 
in direct contact staan met de 
eindgebruiker. Zij weten precies wat 
de klant zoekt en dankzij een nauwe 
samenwerking slagen wij er telkens 
weer in elke uitdaging om te zetten in 
een technische oplossing die zijn weerga 
niet kent. Enkel en alleen voor die 
specifieke klant met strakke specificaties. 
Wij beschikken daartoe over een eigen 
engineeringafdeling waar een team van 
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De productie en levering van afsluiters vergt doorgaans een aanzienlijke hoeveelheid tijd – soms meer dan 35 weken. 

Voor veel internationale afnemers is die lange levertijd onaanvaardbaar en komen zij welhaast automatisch terecht 

bij BSM Valves te Breda. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van unieke afsluiters in combinatie met korte 

levertijden. Met behoud van de hoogste kwaliteitsnormen. Zes weken maximaal en de klant heeft zijn afsluiter in huis. 

Offshore Visie sprak met managing director Peter Besseling en marketing adviseur Govert Coers over het succes van 

BSM Valves in de internationale flow control industrie.  
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marINe sUrVeY

The acquisition, processing and analysis 
of technical data relating to surface 
and subsurface marine environments is 
critical to several over-water operations, 
including the planning, installation and 
maintenance of pipelines and cables, 
coastal construction projects, 
infrastructure maintenance, navigation 
and the sustainment of marine ecologies. 
There is no doubt that moving to 
frontier areas of the ocean means that 
increasingly sophisticated vessels, from 
which an ever larger range of services 
can be offered, is essential.
 
Fugro’s global initiative to replace older 
tonnage in its fleet is providing clients 
with new, innovative, truly state-of-the-
art survey vessels. Recognised as the 
newest and most advanced marine 
survey vessels in the world, they are 
designed to provide highly innovative, 
productive solutions, having been 
developed in close cooperation with 
clients to ensure they not only meet, 
but surpass requirements.

deepwater operations
Fugro Brasilis and Fugro Americas are 
new additions to the deepwater fleet 
which serves clients in the Gulf of 
Mexico, Europe, Asia, Africa, and off 

the Brazilian coast and other areas 
of South America. 

Fugro Brasilis, sister ship to Fugro 
Searcher, Fugro Galaxy and Fugro 
Equator in the same range, arrived in 
Brazil in September 2013. The vessel 
is the most advanced of her type in the 
South Atlantic and is capable of carrying 
out a wide range of offshore services in 
water depths of up to 3,000 metres. 
With a suite of modern high resolution 
survey equipment, her capabilities 
include geophysical mapping and 
bathymetric and geotechnical surveys.
Built in Thailand, the 65 metre-long 
Fugro Brasilis has a cruising speed of 
10 knots. Accommodating up to 42 
people, she has onboard data processing 
laboratories and is equipped with 
dynamic positioning (DP1). Excellent 
data quality and economical running 
costs are the result of an acoustically 
quiet hull form, and propulsion system, 
which reduce impact on the environment; 
survey equipment for the acquisition of 
geotechnical samples (CPT, vibrocore, 
pistol core) can be quickly and easily 
deployed and demobilised using both 
stern and side hydraulic A-frames. The 
340m² back deck area allows for easy 
mobilisation of AUV and ROV systems. 

TRULy STATE-OF-THE-ART SURVEy VESSELS

Fugro rises to 
the challenge

Challenging tasks need the very best 

of tools; and it is certainly true that 

the challenges posed by the ever-more 

remote and extreme environments of 

new offshore energy developments 

has meant geophysical survey vessels 

have had to evolve quite dramatically 

to suit market needs. Using its 

19 survey vessels, the Fugro Group 

is heavily involved globally with the 

study, mapping and analysis of both 

subsea environmental conditions and 

ocean territories in order to better 

inform and help manage activities 

within them. These range from the 

exploitation of offshore resources 

such as oil and gas and renewable 

energy to using survey equipment 

and techniques to search for the 

Malaysia Airlines flight MH370.
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Fugro Pioneer coastal survey vessel.



dynamically positioned vessel (DP1) 
will be operating in Middle East waters.

Q4 2014 will see Fugro take delivery of 
Fugro Pioneer, scheduled to operate in 
North-West European waters. Typical of 
her class she will carry out the full range 
of site and route survey tasks to obtain 
the high resolution data necessary 
for safe, efficient and cost-effective 
planning, design and engineering 
activities for the installation of wind 
turbines, as well as pipelines, platforms, 
manifolds and other seabed structures; 
the vessel will be able to carry a 60 T 
deck load, and has a full range of cranes 
and winches and two moon pools. 

With a cruising speed of 10 knots, 
and a maximum speed of 11.2 knots, 
the dynamically positioned (also DP1) 
Fugro Pioneer has 31 bunks in nine single 
and eleven double cabins, a dayroom and 
a gym as well as two suites and a meeting 
room. This new vessel will be profiled at 
Offshore Energy in Amsterdam.

Fugro Frontier, designed with similar 
tasks in mind, was launched at Damen 
Shipyards Galati in Galati Romania on 
12th June 2014, with final outfitting, 
commissioning and extensive trials 
scheduled for the upcoming half year.  
She is expected to be operational from 
mid-December and will serve clients 
in the African region. 

one of a kind
Fugro Helmert, the 41.5-metre multi-
purpose coastal vessel delivered to Fugro 
OSAE in Bremen in August 2013, has 
DP1 station-holding capability and 
features a sophisticated suite of modern 
handling and surveying equipment.  

Optimising coastal and shelf operational 
objectives, various acoustic system 
sensors are located in the specially 

Joining the deepwater fleet later this 
year, Fugro Americas is a state-of-the-art 
multi-purpose vessel well suited for high 
resolution geophysical surveys and 
seafloor mapping. At 59 metres she is 
bigger and faster than Fugro’s current 
vessels in the Gulf of Mexico, has more 
berths as part of a purpose-built design 
and is both quiet and fuel-efficient. 
SOLAS classed, she is capable of 
undertaking seismic, conventional, 
AUV and geotechnical surveys, providing 
the advantage of just one mobilisation 
that can meet every client’s needs.

As has been widely publicised, the Fugro 
Equator is involved with the underwater 
search for the missing flight MH370. 
She was initially involved in the 
bathymetric survey of the search area 
in the Indian Ocean, and now, working 
with Fugro Discovery, is due to begin 
the deep tow search in late September.

coastal projects
Fugro has also invested in a series of 
dedicated shallow draft coastal survey 
vessels suited for offshore wind energy 
projects, offshore cable and pipeline 
corridor design and nautical hydrographic 
charting programmes. Fitted with the 
latest survey equipment, these new 
vessels are the most advance of their type 
and are certified ‘Green Passport’ by IMO.   

Fugro Proteus was the first in service. 
Like her sister ships, Fugro Pioneer and 
Fugro Frontier, she is designed for 
geophysical survey, light geotechnical 
work and environmental baseline surveys. 
At a length of 53 metres, she is a 
compact survey vessel with diesel electric 
propulsion for excellent economy at all 
speeds. She is capable of moon pool 
deployments and carrying out a wide 
range of offshore services in water 
depths of up to 500 metres. Since 
coming into service in July 2014 this 

designed blister keel, ensuring that the 
overall draft of the vessel is a maximum 
of 2.8 metres. The acoustic survey 
systems include a Kongsberg EM710 
(0.5° x 1.0°) multibeam echosounder, 
Innomar SES 2000 and Knudsen 3260 
sub-bottom profilers whilst underwater 
positioning (for ROV and towed systems) 
is provided by a Kongsberg HiPAP 500.  
Overall vessel positioning includes Fugro 
proprietary satellite positioning systems 
as well as sources for precise motion, 
heading and positioning data. All 
acquired data can be processed on-board 
and transferred via VSAT worldwide.

Not surprisingly Fugro Helmert’s features 
made her the perfect choice, soon after 
her acceptance trials were completed, 
when Fugro was contracted to survey 
cable routes between Svalbard’s main 
settlement, Longyearbyen, and the 
research establishments in Ny-Ålesund, 
Norway. The project provided an 
excellent opportunity for calibrations 
and system tests of her state-of-the-art 
survey equipment and for the marine 
and survey teams to familiarise 
themselves with the new vessel.

Under the contract awarded by Global 
Marine Systems Ltd. (GMSL), the cable 
route surveys were carried out along 
two shallow water routes, each about 
250 kilometres in length. Situated 
between approximately 78° and 79° 
North, this is thought to be one of the 
most northerly locations in the world 
for a commercial cable route survey.

ideal solutions
The six new vessels are proof of Fugro’s 
commitment to serving clients in all 
continents now and in the future 
through innovative designs 
encompassing all the features needed 
by the expanding industries in 
ever-more challenging waters. 

marINe sUrVeY
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Fugro Brasilis deepwater survey vessel.Fugro Helmert vessel having completed a cable route survey between Longyearbyen and Ny-Ålesund in Norway.
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CONVERSIE RUBRIEK

De Rowan Viking heeft een contract 
gewonnen voor exploratie op het 
Noorse Lundin Oil Field en zal 
daarvoor aangepast moeten worden. 
De werkzaamheden bestaan uit: 
Special Periodic Survey (verlengen 
van certificaten), Acknowlegdement 
of Compliance  Scope (veiligheids-
aanpassingen volgens de Noorse 
Wetgeving), Leg Extension 
Scope (om in de Noorse (diepere) 
wateren te mogen werken zullen 
de 170 meter lange poten verlengd 
worden naar 180 meter).

Voor de pootverlenging wordt op grote 
hoogte gewerkt. Om dit veilig te doen 
heeft DSV een contract gesloten met 
Palfinger Systems voor het gebruik van 
de unieke JUMP Systemen. JUMP staat 
voor Jack Up Maintenance Platform. 
Dit zijn platforms die rond de poten 
gebouwd kunnen worden en langs 
de poten omhoog kunnen klimmen. 
Voor het tillen van de 120 ton zware 
pootverlengstukken wordt gebruik 

gemaakt van een van de grootste PTC 
kranen van Mammoet. De totale hoogte 
van deze kraan zal meer dan 200 meter 
zijn (bijna vier maal de hoogte van het 
overdekte dok van de Vlissingse werf). 

Om de kraan te kunnen plaatsen heeft 
DSV haar magazijn verplaatst, het 
magazijngebouw gesloopt en op deze 
plek een speciale fundatie gebouwd. 
Dit om de hoge gronddruk van 30 ton 
per m² die de kraan veroorzaakt aan 
te kunnen.

Parallelle productie
Het contract is door het Damen 
Shiprepair & Conversion task force 
team ‘Offshore & Conversion’ begeleid. 
Commercieel Manager Bas Loohuis: 
“Dit is een uniek project. Op deze 
schaal en manier is er nooit eerder een 
pootverlenging uitgevoerd. Door gebruik 
te maken van de Palfinger systemen 
en de Mammoet kraan kunnen we 
de overige werkzaamheden parallel 
aan de pootverlenging uitvoeren. 

Dit levert een significante verbetering 
van de doorlooptijd op.”

Voor DSV betekent dit project ook een 
grote stap in haar ontwikkeling. Naast 
de unieke kraanfundatie, die nog voor 
vele projecten in de toekomst gebruikt 
zal kunnen worden, moet ook de 
projectorganisatie van de werf een 
grote stap maken. Ron Brusket, 
Projectmanager van het Rowan Viking 
project, zegt hierover: “Dit project is 
de Champions League binnen onze 
industrie. De eisen die de olie- en 
gaswereld stellen op gebied van 
HSEQ zijn zeer hoog. Dit betekent 
een behoorlijke aanpassing van onze 
projectorganisatie. Vanwege de grondige 
voorbereidingen zijn we ervan overtuigd 
dat die aanpassing zal slagen; de nieuwe 
projectorganisatie zal de basis vormen 
voor toekomstige grote offshore 
conversies.”

De Rowan Viking zal rond de 130 dagen 
aan de werf zijn. 

CERTIFICERING, COMPLIANCE EN VERLENGING

Rowan Viking aangepast 
bij Damen Vlissingen
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Damen Shiprepair Vlissingen (DSV), onderdeel van Damen Shiprepair 

& Conversion, heeft het contract voor de ombouw van de Rowan 

Viking gewonnen. De Rowan Viking is een Keppel Fels ‘N’ Class Drilling 

Rig. Het boorplatform is actief op de Noordzee en is één van de 

grootste in haar soort: 124 (l) x 95 (b) x 170 (h) meter. 

De Rowan Viking wordt in Vlissingen 

aangepast voor boorwerk in Noorse wateren 

(foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com).



Kwaliteit en fl exibiliteit 
in speciaal staal

Specialisten in:
• Naadloos gewalste 
 ringen
• Vrij vorm smeeddelen
• Centrifugaal gegoten 
 buizen
• Gietstukken

Formaco
Cuijkseweg 4, 
5443 PA Haps The Netherlands  
T +31 (0)88 700 1200  
F  +31 (0)88 700 1250  
E info@formaco.nl  
I  www.formaco.nl

Formaco levert kwaliteit en fl exibiliteit in speciaal staal: 
vrijvorm smeedwerk en gietstukken voor elke behoefte.

Samenwerking met gespecialiseerde fabrieken
Al bijna 15 jaar levert Formaco af fabriek voorbewerkte en volledig bewerkte assen, ringen, 
bussen en fl enzen aan een grote kring klanten in binnen- en buitenland. Hiertoe wordt samen-
gewerkt met over de gehele wereld verspreide fabrieken, die elk zijn gespecialiseerd in 
bepaalde typen smeedproducten.
Afnemers zijn vooral te vinden in industrieën die zich bezig houden met motorenbouw, scheeps-
bouw, offshore en machinebouw. Om te voorzien in uiteenlopende behoeften, kunnen smeed-
producten worden geleverd in normaal, gelegeerd en roestvaststaal, compleet met de door 
u voorgeschreven keuringsdocumenten.
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JOINT VENTURE HAVENSLEEPACTIVITEITEN

Boskalis en SAAM S.A. maken bekend dat zij een joint venture hebben opgericht 
voor het gezamenlijk uitvoeren van havensleepactiviteiten op het Amerikaanse 
continent, in Brazilië, Mexico, Canada en Panama. Het voorgenomen 
samenwerkingsverband tussen SMIT, een dochteronderneming van Boskalis, 
en SAAM, een dochteronderneming van Sociedad Matriz SAAM S.A. 
(SM SAAM), werd reeds in september 2013 aangekondigd. Aan alle 
voorwaarden voor de oprichting van de joint venture is inmiddels voldaan.

Het gecombineerde bedrijf zal zijn activiteiten uitvoeren onder de naam SAAM 
SMIT Towage (SST). Het samenwerkingsverband bestaat uit twee onderliggende 
joint ventures met een vloot van 100 sleepboten, die meer dan 30 haventerminals 
in Brazilië, Mexico, Canada en Panama bedienen. In 2013 bedroeg het 
gecombineerde EBITDA-resultaat van SST USD 100 miljoen.

De combinatie zal naar schatting jaarlijks circa USD 10 miljoen aan 
synergievoordeel opleveren. De volledige voordelen worden in de komende 
24 maanden gerealiseerd en komen onder andere voort uit een efficiëntere
inzet van de vloot en kostenbesparingen. Naarmate de activiteiten verder 
worden geïntegreerd zal met het uitwisselen van best practices en 
marktsynergieën naar verwachting aanvullende waarde worden gegenereerd.

Het geografische bereik van de eerste joint venture omvat de Braziliaanse 
markt voor sleepactiviteiten. Boskalis en SAAM, beide reeds actief in Brazilië, 
houden ieder een belang van 50% in deze nieuwe joint venture. Met in totaal 
42 sleepboten is de combinatie een belangrijke speler op de groeiende 
Braziliaanse markt, met activiteiten in grote havens zoals Rio Grande, Itajai, 
Santos en Salvador.

De tweede joint venture, waarin SAAM een meerderheidsbelang van 51% 
houdt, betreft de sleepactiviteiten in Panama en Canada (SMIT) en in 
Mexico (SAAM). Met een vloot van in totaal 58 sleepboten is deze joint 
venture aanwezig in belangrijke havens in Canada (Prince Rupert en Vancouver), 
Panama (Manzanillo, Balboa, Colon Container Terminal) en Mexico (Veracruz, 
Lazaro Cardenas, Altamira, Tuxpan).

Peterson extends ‘Island Endeavour’ charter Island Offshore has announced 
that Peterson Den Helder has extended the charter for the Island Endeavour 
vessel for another year. This means that the platform supply vessel will stay 
with Peterson Den Helder until end of August 2015. The Island Endeavour 
has successfully performed pool support duties for the SNS Pool under the 
contract with Peterson Den Helder since 2008.

OVERNAME MTC AMSTERDAM 

Met ingang van 1 juli 2014 heeft Falck Safety Services 
de exploitatie van het Maritiem Trainingscentrum (MTC) 
Amsterdam overgenomen. Deze uitbreiding van Falck’s 
activiteiten naar een derde locatie is een direct gevolg 
van de voortdurende ontwikkeling binnen de nationale 
en internationale markten van olie & gas, scheepvaart 
en windenergie waardoor de vraag naar specialistische 
trainingen sterk is toegenomen.

Om alle markten goed, snel en adequaat te kunnen 
blijven bedienen en uitbreiding van de capaciteit te 
realiseren kon de opening van een derde vestiging niet 
uitblijven. Op de locatie in Amsterdam kan Falck Safety 
Services de volgende trainingen verzorgen: basis- en 
herhalingstraining voor de offshore (BOSIET/FOET), 
helikopter onder water training (HUET), basis veiligheids-
training voor de scheepvaart (BT) en wind veiligheids-
trainingen (GWO). Deze trainingen worden gegeven 
volgens de standaarden van OPITO, STCW en GWO. 

MTC International heeft zich tot doel gesteld om 
wereldwijd trainingscentra en hun klanten te helpen, 
onder andere door het realiseren van centra op 
logistiek gunstige locaties. 

BBL PIPELINE INSPECTION

N-Sea Survey has successfully 
completed the BBL pipeline inspection 
between Balgzand in the Netherlands 
and Bacton in the United Kingdom, a 
scope performed with the DPII/DSV 
Noordhoek Pathfinder with ROTV’s, 
and Modus WROV. GeoXYZ was 
contracted to perform a near shore 
survey scope of this pipeline.

SENVION BOUWT EERSTE OFFSHORE WINDTURBINE

Het Duitse Senvion heeft de afgelopen week zijn eerste offshore 
windturbine in de Noordzee geïnstalleerd. Het RWE Hochsee windpark 
bevindt zich op circa 35 km ten Noorden van Helgoland. 
Straks zal dit windpark bestaan uit 48 windturbines van het type 
Senvion 6,2 M126.

Iedere windturbine heeft een vermogen van 6,15 MW en kan daarmee circa 
4.000 huishoudens van stroom voorzien. De verwachting is dat het windpark
in 2015 met een totaal geinstalleerd vermogen van 295 MW gereed zal zijn 
en 300.000 huishoudens van stroom voorziet. Het zal dan Duitsland’s 
grootste offshore windpark zijn.

Aanvang juni maakte Senvion (voorheen REpower) bekend ook 
een tweetal windparken in Nederland te gaat bouwen. 
Het betreft Eneco windpark Laarakkerdijk in Brabant en 
windpark Zierikzee BV in Zeeland.

WILSON SIGNS TWO PSV 5000 CONTRACTS 

On June 19th, at the International Tug, Salvage & OSV Convention, Wilson Sons 
(Brazil) and Damen Shipyards Group (NL) signed a contract for two Damen PSV 
5000’s. This contract further strengthens the high level of cooperation between 
Damen and Wilson Sons, where Wilson Sons builds vessels locally using a Damen 
design, engineering and material package. 

The PSV 5000’s, measuring 85 m in length and 19 m in width, will feature 
a diesel-electric propulsion line with DP2 station keeping capabilities. 
The vessels will comply to the specifications of the sixth round of the Program 
for the Renovation of the Offshore Support Fleet of Petrobras, including a 
travelling gantry crane for offshore operations. Next to this, future upgrades like 
Bulk Handling systems have been taken into account in the design. 

The vessels will be built at Wilson Sons Guarujá II (SP) and delivered to Wilson
 Sons Ultratug, who will operate the vessel on a 6 + 6 year charter contract with 
Petrobras. Damen and Wilson Sons have been working together for more than 
20 years. This contract confirms yet again the warm and professional relationship 
between the two companies.

Damen PSV 5000.

ONE CONTRACT FOR N-SEA

N-Sea secured a contract with 
Oranje-Nassau Energie (ONE) for the 
workscope L6 Diving Services. For this 
platform based scope, the TUP Diving 
System will be deployed from the 
jack-up rig Noble Lynda Bossler. 
This project involves a diverse work 
scope of cleaning, dismantling, 
flange works and pigging assistance. 

SMIT LAMNALCO TUGS 
PROVIDE VITAL SUPPORT 

Five vessels of Smit Lamnalco played 
the key role in the unberthing and 
float-over of the world's largest high 
voltage direct current (HVDC) 
platform, DolWin beta, at Drydocks 
World - Dubai. The five  tugs, with 
more than a combined 450 tonnes 
bollard pull power provided marine 
support not only during the 
unberthing process but also in the 
24-mile tow offshore and its float 
over on to the heavy transport vessel, 
Dockwise owned and operated, 
Mighty Servant 1.
The 15,000 tonnes DolWin beta, is 
larger than a football field, is 100 
metres long, 70 metres wide and 
stands over 90 metres.

PIETER SCHELTE TO BE 
COMPLETED IN ROTTERDAM

Final assembly of ‘Pieter Schelte’, 
currently being built by Daewoo in 
South Korea, will take place in the 
Alexiahaven in Rotterdam. The inner 
lake of Maasvlakte 2 currently provides 
the necessary space. A special pit will 
be dredged there for the vessel. In the 
port of Rotterdam, the 65 metre long 
beams of the topsides lift system will 
be installed. The lifting beams are 
being constructed in Italy and will be 
transported by ship to the Netherlands.

INSTALLATIE 
6E STOPCONTACT

Het zesde offshore-platform op 
het Duitse deel van de Noordzee is 
geïnstalleerd. Het converterplatform 
SylWin alpha ligt 70 kilometer ten 
westen van het eiland Sylt (waar 
het platform naar vernoemd is) 
en beschikt over een capaciteit 
van 864 MW om windenergie 
van zee naar land te transporteren. 
Het platform is tot nu toe de 
krachtigste installatie voor het 
omzetten van wisselstroom 
in gelijkstroom op de Noordzee.

MTC Amsterdam.



Parker heeft het meest complete producten- en 
dienstenpakket op het gebied van aandrijving, besturing  
en procesbeheering. Voor het offshore en onshore 
oppompen, transporteren en verwerken van olie biedt 
Parker alles op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, 
elektromechanica, filtratie, instrumentatie, leidingwerk  
en alle combinaties daarvan.
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CSWIP is een gerenommeerde lasinspectie certifi cering en is 
internationaal erkend. Binnen de offshore is CSWIP een teken 
van vakbekwaamheid voor mensen die zich bezighouden met 
lassen en/of inspectie.
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Welding Engineer (IWE).

Startdatum CSWIP lasinpectie level 2: maandag 8 sept. 2014.
Locatie: EQIN Opleidingen - Theemsweg 4, 3197 KM, 
Botlek Rotterdam

Voor meer mogelijkheden laat u voorlichten door één van 
onze adviseurs. 
Bel +31(0)181 - 29 09 33 of mail opleidingen@eqin.eu
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KNOW HOW KNOW HOW

 INVESTEREN
De mogelijke opbrengst is aanlokkelijk. 
Maar de kosten om te boren zijn enorm. 
Niet voor niets investeren 
oliemaatschappijen veel geld in 
seismologisch onderzoek om zo een 
goed beeld te krijgen waar er mogelijk 
olie of gas zit. Dat maakt de kans om 
iets te vinden een stuk groter maar 
vroeg of laat zal een boring moeten 
aantonen dat de seismologen het bij 
het juiste eind hadden. 

 EXPLORATIE
Dat begint met het slaan van een 
exploratieput. Op land is dat een stuk 
goedkoper dan op zee maar een niet al 
te dure poging op het land kan in de 
westerse wereld toch al gauw meer dan 
10 miljoen dollar kosten – en voor die 
prijs moet je niet te veel toeters en bellen 
verwachten. Diepte, druk en tijd zijn 
cruciale factoren die de rekening 
gemakkelijk snel en steil laten oplopen. 
Gemiddeld duurt het slaan van zo’n 
exploratieput tussen de 30 en 90 dagen.

 APPRAISAL
Een succesvolle boring zegt echter 
niets over de omvang van het veld. 
Om dat in kaart te brengen heb heb je, 
buiten Nederland, al gauw vijf tot tien 
andere 'appraisal wells' nodig, aan de 
hand waarvan de ingenieurs de omvang 
van de reserves kunnen inschatten. 
Voordeel is wel dat de kosten per put 
wat dalen omdat er beter zicht is op 
de ondergrond. 

 PRODUCTIEPUTTEN
Met een beetje mazzel kan vervolgens 
worden vastgesteld dat het commercieel 
aantrekkelijk is olie en/of gas te winnen. 
In dat geval moeten er meerdere 
productieputten worden geslagen. 
Ondanks alle kennis over het veld en de 
ondergrond kunnen die een stuk duurder 
zijn dan die uit de exploratiefase. Dat 
heeft te maken met de kosten van de 
productieput, die complex kan zijn 
omdat die de net zo lang moet mee 
gaan als het veld olie en gas levert.

 GROTE DIEPTE
Op land zijn de meeste boringen tussen 
de 1500 en 3500 meter diep. Dat is dus 
al gauw negen keer om een volwassen 
voetbalveld lopen - maar dan de diepte 
in. Er wordt trouwens tot voorbij 8000 
meter diepte geboord om olie en gas 
te winnen.

 TEMPERATUUR
Hoe dieper de boring, hoe hoger de 
temperatuur. Op een gemiddelde 
diepte van 3000 meter bedraagt de 
temperatuur al gauw 120 tot 160 
graden Celsius. Dat staat nog los van 
wrijvingswarmte van de boorkop. 

 BOORKOPPEN
Bij een boring worden verschillende 
boorkoppen gebruikt. Iedere afzonderlijke 
aardlaag wordt met een daarvoor 
geschikte boorkop doorboord. Bij een 
grote overgang van de een naar de 

BOREN VOOR BEGINNERS

Succesvol een put 
slaan vereist 
veel kennis OP 3000 METER DIEPTE

IS DE TEMPERATUUR IN
NEDERLAND RUIM 

100ºC
Een eenvoudig gaatje boren thuis kan al de nodige problemen opleveren.

Wie diep onder de grond naar olie of gas zoekt, komt een veelvoud van

uitdagingen tegen. Wat moet je weten om succesvol een put te slaan?

Met dank aan Rob van 't Wel, Hoofdredacteur van Shell Venster.

HET SLAAN VAN ÉÉN
EXPLORATIEPUT DUURT

30 TOT
90 DAGEN

andere aardlaag of een overgang naar 
een hogere druk, wordt het boren 
gestopt om een metalen buis te 
plaatsen in dat deel van het boorgat. 
Deze ruimte tussen deze zogeheten 
casing en het geboorde gat wordt 
dichtgemaakt met cement.

EN SPOELEN 
MAAR...
Essentieel is de 
boorspoeling, mud in 
Amerikaanse oliejargon. 
Maar de vloeistof is 
zeker geen gewone 
modder. Belangrijk is 
dat de spoeling voor 

de juiste druk onderin de put zorgt. 
Als alles goed gaat circuleert de 
boorspoeling en wordt het gesteente 
dat de boorkop losbeitelt gecontroleerd 
in de spoeling naar boven afgevoerd, 
om daar geanalyseerd te worden. Ook 
zorgt de boorspoeling voor de koeling 
en het schoonhouden van de boorkop.

SYSTEEM
Deze systematiek betekent wel dat het 
daarop volgende deel van de boring 
smaller moet zijn. Vergelijk het maar met 
een telescopische radio-antenne die bij 
uittrekken steeds dunner wordt. Hierdoor 
is een boorgat aan de bovenkant groter 
dan aan het einde, diep in de aarde. De 
industrie rekent in inches maar in centi-
meter kan het aflopen van 60 centimer 
diameter aan de aardoppervlakte naar 
12 centimer bij het olie- of gasveld.

B
O
O
R
SP

O
EL

IN
G

G
R
U
IS

G
R
U
IS B
O
O
R
SP

O
EL

IN
G

O F F S H O r E  V I S I E    4  /  2 0 1 432



KNOW HOW KNOW HOW

 INVESTEREN
De mogelijke opbrengst is aanlokkelijk. 
Maar de kosten om te boren zijn enorm. 
Niet voor niets investeren 
oliemaatschappijen veel geld in 
seismologisch onderzoek om zo een 
goed beeld te krijgen waar er mogelijk 
olie of gas zit. Dat maakt de kans om 
iets te vinden een stuk groter maar 
vroeg of laat zal een boring moeten 
aantonen dat de seismologen het bij 
het juiste eind hadden. 

 EXPLORATIE
Dat begint met het slaan van een 
exploratieput. Op land is dat een stuk 
goedkoper dan op zee maar een niet al 
te dure poging op het land kan in de 
westerse wereld toch al gauw meer dan 
10 miljoen dollar kosten – en voor die 
prijs moet je niet te veel toeters en bellen 
verwachten. Diepte, druk en tijd zijn 
cruciale factoren die de rekening 
gemakkelijk snel en steil laten oplopen. 
Gemiddeld duurt het slaan van zo’n 
exploratieput tussen de 30 en 90 dagen.

 APPRAISAL
Een succesvolle boring zegt echter 
niets over de omvang van het veld. 
Om dat in kaart te brengen heb heb je, 
buiten Nederland, al gauw vijf tot tien 
andere 'appraisal wells' nodig, aan de 
hand waarvan de ingenieurs de omvang 
van de reserves kunnen inschatten. 
Voordeel is wel dat de kosten per put 
wat dalen omdat er beter zicht is op 
de ondergrond. 

 PRODUCTIEPUTTEN
Met een beetje mazzel kan vervolgens 
worden vastgesteld dat het commercieel 
aantrekkelijk is olie en/of gas te winnen. 
In dat geval moeten er meerdere 
productieputten worden geslagen. 
Ondanks alle kennis over het veld en de 
ondergrond kunnen die een stuk duurder 
zijn dan die uit de exploratiefase. Dat 
heeft te maken met de kosten van de 
productieput, die complex kan zijn 
omdat die de net zo lang moet mee 
gaan als het veld olie en gas levert.

 GROTE DIEPTE
Op land zijn de meeste boringen tussen 
de 1500 en 3500 meter diep. Dat is dus 
al gauw negen keer om een volwassen 
voetbalveld lopen - maar dan de diepte 
in. Er wordt trouwens tot voorbij 8000 
meter diepte geboord om olie en gas 
te winnen.

 TEMPERATUUR
Hoe dieper de boring, hoe hoger de 
temperatuur. Op een gemiddelde 
diepte van 3000 meter bedraagt de 
temperatuur al gauw 120 tot 160 
graden Celsius. Dat staat nog los van 
wrijvingswarmte van de boorkop. 

 BOORKOPPEN
Bij een boring worden verschillende 
boorkoppen gebruikt. Iedere afzonderlijke 
aardlaag wordt met een daarvoor 
geschikte boorkop doorboord. Bij een 
grote overgang van de een naar de 

BOREN VOOR BEGINNERS

Succesvol een put 
slaan vereist 
veel kennis OP 3000 METER DIEPTE

IS DE TEMPERATUUR IN
NEDERLAND RUIM 

100ºC
Een eenvoudig gaatje boren thuis kan al de nodige problemen opleveren.

Wie diep onder de grond naar olie of gas zoekt, komt een veelvoud van

uitdagingen tegen. Wat moet je weten om succesvol een put te slaan?

Met dank aan Rob van 't Wel, Hoofdredacteur van Shell Venster.

HET SLAAN VAN ÉÉN
EXPLORATIEPUT DUURT

30 TOT
90 DAGEN

andere aardlaag of een overgang naar 
een hogere druk, wordt het boren 
gestopt om een metalen buis te 
plaatsen in dat deel van het boorgat. 
Deze ruimte tussen deze zogeheten 
casing en het geboorde gat wordt 
dichtgemaakt met cement.

EN SPOELEN 
MAAR...
Essentieel is de 
boorspoeling, mud in 
Amerikaanse oliejargon. 
Maar de vloeistof is 
zeker geen gewone 
modder. Belangrijk is 
dat de spoeling voor 

de juiste druk onderin de put zorgt. 
Als alles goed gaat circuleert de 
boorspoeling en wordt het gesteente 
dat de boorkop losbeitelt gecontroleerd 
in de spoeling naar boven afgevoerd, 
om daar geanalyseerd te worden. Ook 
zorgt de boorspoeling voor de koeling 
en het schoonhouden van de boorkop.

SYSTEEM
Deze systematiek betekent wel dat het 
daarop volgende deel van de boring 
smaller moet zijn. Vergelijk het maar met 
een telescopische radio-antenne die bij 
uittrekken steeds dunner wordt. Hierdoor 
is een boorgat aan de bovenkant groter 
dan aan het einde, diep in de aarde. De 
industrie rekent in inches maar in centi-
meter kan het aflopen van 60 centimer 
diameter aan de aardoppervlakte naar 
12 centimer bij het olie- of gasveld.

B
O
O
R
SP

O
EL

IN
G

G
R
U
IS

G
R
U
IS B
O
O
R
SP

O
EL

IN
G

4  /  2 0 1 4    O F F S H O r E  V I S I E 33



De draden van de twee kranen van de 
Rambiz hangen tijdens de operatie 
loodrecht naar beneden naar de hijsbalk. 
Vanuit de hijsjukken op de uiteinden van 
de hijsbalk lopen in totaal vier staalkabels 
naar de drie funderingen van het 
platform, vanuit elk juk één naar de 
dichtstbij gelegen twee funderingen en 
vanuit elk juk één naar de verste 
fundering. “Wanneer er gehesen wordt, 
hellen het platform en de fundering 
licht achterover, tegen de hijsbalk aan. 
Dat is in principe stabiel, maar door een 
klem die op de hijsbalk gemonteerd zit, 
om de toren te klemmen, zorgen we 
ervoor dat de constructie met een 
hoog zwaartepunt niet kan kantelen,” 
licht Van Meel toe. Ook zit aan de 
achterkant van de klem een 
contragewicht, zodat de hijsbalk niet 
kan kantelen. Door de dichtheid van de 
klem en het contragewicht gelijk te 
maken, blijft de hijsbalk ook onder 
water in evenwicht. 

Uniek aan de werkwijze van de mannen 
op locatie is hoe ze met een nuchter 
boerenverstand naar de hijskabels, 
ophangpunten en zwaartepunten 
kijken en dat combineren met strenge 

Bijzonder
Offshore Visie sprak met Scaldis directeur 
Marc Voorhuis toen de Rambiz begin juni 
even in de haven van IJmuiden lag om te 
schuilen in verband met slechte 
weersomstandigheden.  “Bijzonder aan 
ons schip is dat het grote hijscapaciteit 
combineert met een grote mate van 
complexiteit van operaties die het schip 
aankan.” Wijzend naar het platform legt 
hij uit dat het miniplatform hoger is dan 
de kranen zelf en dat het complete object 
is gehesen aan de fundering van het 
platform, ver onder het zwaartepunt.”

Loodrecht
Scaldis ontving de uitdagende opdracht  
in december 2013 en half februari van 
dit jaar gaf het de opdracht aan het 
bedrijf Innovative Input uit Ridderkerk 
om een speciaal hijsframe te ontwerpen, 
te bouwen en te certificeren. “Belangrijk 
bij dit soort projecten is dat de draden 
van de kranen loodrecht naar beneden 
blijven hangen en dat er geen horizontale 
krachten op de kranen ontstaan,” aldus 
Marcel van Meel, projectmanager bij 
Innovative Input, die met zichtbare trots 
spreekt over de nieuw ontwikkelde 35 
meter lange en 165 ton wegende hijsbalk. 

veiligheidseisen en complexe 
sterkteberekeningen. Die laatste 
werden op kantoor bij Innovatieve Input 
gedaan en getoetst door Lloyd’s Register. 
Van Meel: “Je kunt een hijsbalk die 
gecertificeerd is voor 3.200 ton niet 
testen. Met alle marges rekening 
houdend heb je dan een kraan van
5.000 ton nodig, en die zijn simpelweg 
niet beschikbaar voor een test.”

Terugverdienen
Scaldis beschouwt deze klus als de 
eerste, maar zeker niet de laatste in zijn 
soort. “Met het opraken van makkelijk 
te winnen gas, moeten er nu manieren 
gevonden worden platforms efficiënter 
en goedkoper te installeren, zodat 
operators de voorheen minder rendabel 
geachte velden kunnen exploiteren,” 
stelt directeur Voorhuis. 

Hij legt uit dat Scaldis de investering 
in het optuigen van de Rambiz 
niet in één klus zal terugverdienen. 
“Iedereen kijkt naar ons. Deze installatie 
past in de trend dat offshore constructies 
steeds vaker aan land afgebouwd 
worden, om ze in één keer met 
minimale offshore tijd te installeren.” 

INSTALLATIE INSTALLATIE

Bijzonder aan het project is dat het 
L6-B platform op een kade in Rotterdam 
al op de fundering was gezet en dat 
het in zijn geheel (1.550 ton) gehesen, 
getransporteerd en offshore  met 
zuigankers (een soort stalen vaten met 
een open onderkant) in de zeebodem 
is gefundeerd. Een uiterst innovatieve 
methode ontwikkeld door Scaldis in 
samenwerking met opdrachtgever 
Winterhall Nederland.

Record
Het kraanschip ‘Rambiz’ met twee 
niet-zwenkende kranen met een 
capaciteit van 3.300 ton (1.600 ton 
en 1.700 ton) voerde begin juni met 
een uiterste precisie de operatie in een 

recordtijd van drie uur uit. Een primeur 
die internationaal opzien baarde en 
zeker een mijlpaal vormt binnen onze 
vaderlandse offshore industrie. 

Het platform staat op ongeveer 25 mijl 
noordwest van Terschelling en de 
waterdiepte ter plekke is 35 meter. 
SPT Offshore, als subcontractor ingezet 
door Scaldis, was verantwoordelijk voor 
het aanbrengen van onderdruk door 
het wegzuigen van het water uit de 
drie zuigpalen, waardoor deze zich door 
de waterdruk 10 meter in de zeebodem 
groeven. Via een pijpleiding gaat het 
onbemande platform gas leveren 
aan een bemand platform net 
verwerkingsinstallatie. 

MINI GASPRODUCTIEPLATFORM VOOR WINTERSHALL NEDERLAND 

Platform en fundatie in 
recordtijd geïnstalleerd

Makkelijk te winnen gas is aan 

het opraken. Daarom moeten 

innovatieve en goedkopere 

installatiemethoden ontwikkeld 

worden om offshore ook de 

productie van kleinere velden 

rendabel te maken. Een Belgisch/

Nederlandse combinatie tekende 

recent voor het eerste succes. 

Op 6 juni van dit jaar installeerde 

Scaldis Marine Contractors uit 

Antwerpen, in samenwerking 

met SPT Offshore uit Woerden 

(Suction Pile Technology), een 

minigasproductieplatform voor 

Wintershall Nederland in het L6-

blok in de Nederlandse Noordzee. 

Scaldis beschouwt deze klus als de eerste, 

maar zeker niet de laatste in zijn soort.
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WINDENERGIE WINDENERGIE

Aeolus in IJmuiden om 
monopile gripper te laden

Het was een imposant gezicht, de Aeolus van 

Van Oord, die op woensdag 16 juli de haven van 

IJmuiden binnenvoer. Het gloednieuwe transport- 

en installatieschip voor de aanleg van offshore 

windparken meerde af aan de  Leonarduskade, 

pal voor de fabriekshal van Breman Offshore. 

Deze kade ligt aan de kop van de Haringhaven 

met een open verbinding naar zee. Hier heeft Breman 

Offshore gedurende de afgelopen maanden keihard 

gewerkt aan de bouw van een zogeheten monopile 

gripper frame, waarmee straks de 43 monopiles 

voor windpark Luchterduinen van Eneco worden 

geïnstalleerd. Dit park verrijst 23 km voor de kust 

van Noordwijk en Zandvoort. 

De Aeolus heeft een lengte van 139 meter en een 

breedte van 38 meter. Het schip kan op haar eigen 

poten staan tot waterdiepten van 55 meter. 

Het aan boord plaatsen van het gripper frame dat 

480 ton weegt, verliep niet helemaal zonder slag 

of stoot. Na uren van voorbereiding bleek op het 

moment surprême dat er problemen waren met 

één van de stroppen onder de haak van de kraan 

van de Aeolus, die ruim 900 ton kan tillen. 

De gripper kwam hierdoor scheef te hangen 

en uit veiligheidsoverwegingen werd besloten 

de hijsoperatie uit te stellen. 

Op donderdag 17 juli werd een nieuwe poging 

ondernomen. En met succes, want ditmaal verliep 

het hijsen van de gripper op het dek van de Aeolus 

nagenoeg probleemloos. Eenmaal gereed om 

weer het ruime sop te kiezen, vertrok de Aeolus een 

aantal dagen later richting Vlissingen om de eerste 

palen voor het Luchterduinen windpark op te halen.
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TECHNOLOGY RUBRIEK

An issue for many subsea oil and gas 
fields is that decreasing natural pressure 
is reducing recovery and shortening the 
lifetime of fields. Owners of the Asgard 
oilfield, situated some 200 kilometres off 
the coast of Norway, have developed a 
process that could bring benefits to the 
oil and gas industry for years to come.

Vision
Set for completion in 2015, the ground 
breaking project will use subsea gas 
compression technology to maintain 
production and boost recovery from the 
Midgard and Mikkel reservoirs by the 
equivalent of about 278 million barrels 
of oil. Asgard field operator Statoil states 
on its website: “With Asgard subsea gas 
compression, we are one step closer to 
realizing our vision of a subsea factory. 
Subsea processing, and gas compression 
in particular, is an important technology 
advance to develop fields in deep waters 
and harsh environments.”

Leap
While this project represents a quantum 
leap in seabed technology, the 
challenging applications will increase 
the demands on the equipment used. 
Apart from being water-resistant, 
the equipment must withstand the 
temperatures and hydrostatic pressures 
found in deep-sea beds.
At these depths, fluids become warmer, 
resulting in a significant temperature 
difference compared with the 
surrounding seawater. This can cause 
piping wax build-up and eventually 
clogging, potentially leading to costly 
production downtime and repairs. 
Sophisticated thermal insulation is 
crucial to ensure a steady fluid flow.

Vikotherm R2 
With this in mind, Aker Solutions, 
contractor of the Asgard subsea 
compression system, will apply 
Trelleborg’s high-performance 
Vikotherm R2 subsea insulation 
to 600 meters of piping. 
A well-proven solution, the material 
can easily be adapted to the varying 
geometries, surfaces and applications 
of the installation.

The rubber-based composite 
Vikotherm R2 system insulates and 
protects jumpers, manifolds, risers, 
pipelines, flow lines, equipment and 
other subsea structures. Maintenance-
free, the product is designed to last 
the installation’s lifetime, a minimum 
of 30 years, so it will never normally 
require replacement.

“Vikotherm R2 is practically 
incompressible and both seawater- and 
impact-resistant,” says Oddvar Kopstad, 
Sales Manager Subsea at the Trelleborg 
Offshore & Construction facility in 
Norway. “It effectively withstands both 
low and high temperatures and provides 
corrosion and mechanical protection. 
Competing systems may have the same 
individual properties but are unable 
to offer all of them as one package.”
Vikotherm R2 is made up of three 
layers, all bonded to one another. 
The inner layer is chemically bonded 
to the structure surface, ensuring 
protection against corrosion, HISC 
(hydrogen-induced stress cracking) 
and disbondment. The middle layer 
provides thermal insulation, and the 
outer layer protects against 
mechanical and water ingress.

“The layer thicknesses and properties 
are extremely flexible,” Kopstad 
explains, “making it easy to adjust 
to environmental challenges and 
customer requirements.”

Testing
Launched in 2012, the Vikotherm R 
insulation builds on the success of its 
former generation, first manufactured 
in the late 1980s. The updated material 
has been subjected to years of rigorous 
testing, including lifetime evaluations, 
long-term simulated service tests and 
full-scale qualification tests. A notable 
upgrade to Vikotherm R2 is that it can 
be applied either on-site or at Trelleborg’s 
production facility in Norway. “The 
growing global subsea market 
increasingly focuses on flexibility, delivery 
time and quality,” says Kopstad. “So it 
is a huge advantage to be able to apply 
it on-site, anywhere in the world.”

Future
Application at the plant involves high-
pressure and high-temperature 
vulcanization (typically +140°C/ +284°F) 
in an autoclave. Field vulcanization 
is done at ambient pressure without 
an autoclave, but it retains the 
same properties.
With a market share of 20 to 25 percent 
and advanced growth plans, the future 
looks bright for Vikotherm R2. “In 2013, 
Trelleborg saw a very big increase in the 
specification of this solution,” Kopstad 
says, “and the company expects to see 
more growth, much of it as a direct result 
of Vikotherm R2’s on-site possibilities.”

NEW SUBSEA GAS COMPRESSION TECHNOLOGY

Keeping 
the flow
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The recently launched Asgard 

subsea compression project in the 

Norwegian Sea is the world’s first-

ever subsea gas compression 

facility and a pioneering 

development for the industry.

Vikotherm R2 is produced at 

Trelleborg’s facility in Mjondalen, 

Norway. The main customers include 

large global oil and gas companies.
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INSTALLATION INSTALLATION

“This is a major milestone for the 
project, the most important milestone 
of course being start-up towards the 
end of the year,” says Bjørn Laastad, 
vice president for Valemon field 
development. The lift of the 9 
750-tonne topsides took two hours, 
and was performed slightly earlier 
than initially assumed.

Perfect conditions
Thanks to good weather in the North 
Sea this summer, the Saipem 7000 
crane vessel was available for lifting 
once the topsides arrived in Norway. 
The weather was favourable also 
when the crane vessel and the

topsides arrived on the field. 

LIFT ONLY TOOK TWO HOURS

Topsides Valemon installed 
On Monday 28 July the topsides were lifted into place on the steel jacket on the Valemon field in the North Sea. Produced 

by Samsung Heavy Industries this is the first Statoil topsides built in South Korea. The structure sailed from the yard on 

15 June this year, and after a quick stop in Åmøyfjorden, Stavanger, last Saturday, it headed out to the field. 

The transportation to Norway took 40 days.
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“We had almost perfect lifting 
conditions,” Viktor Nilsen-Nygaard, 
head of Valemon transportation and 
installation, reports from the crane vessel. 
After the topsides were lifted into place, 
the flare boom was installed.  

Precision work 
The more than two-year planning 
period has included very thorough safety 
evaluations for all phases of the lifting 
operation. From mid-June the West Elara 
rig pre-drilled production wells through 
the jacket on the field. The rig’s derrick 
has been pulled in during the lifting 
operations. During the lift the distance 
between the topsides and rig was 
just five metres.

The well operations will resume in 
mid-October. According to plan three 
wells will be producing when the field 
comes on stream at the end of the year. 
The rig’s job, however, will be far from 
finished. Drilling on the field is planned 
to continue until 2017.

as from november next, ready for the future! See
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15 June this year, and after a quick stop in Åmøyfjorden, Stavanger, last Saturday, it headed out to the field. 

The transportation to Norway took 40 days.
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“We had almost perfect lifting 
conditions,” Viktor Nilsen-Nygaard, 
head of Valemon transportation and 
installation, reports from the crane vessel. 
After the topsides were lifted into place, 
the flare boom was installed.  

Precision work 
The more than two-year planning 
period has included very thorough safety 
evaluations for all phases of the lifting 
operation. From mid-June the West Elara 
rig pre-drilled production wells through 
the jacket on the field. The rig’s derrick 
has been pulled in during the lifting 
operations. During the lift the distance 
between the topsides and rig was 
just five metres.

The well operations will resume in 
mid-October. According to plan three 
wells will be producing when the field 
comes on stream at the end of the year. 
The rig’s job, however, will be far from 
finished. Drilling on the field is planned 
to continue until 2017.

as from november next, ready for the future! Seeas from november next, ready for the future! See
broekman-group.com/bps
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Voor Willteco betekent de overname 
dat de huidige, sterke positie van het 
bedrijf op de lange termijn is verzekerd, 
benadrukt directeur-eigenaar Willem 
Wille. “De markt, zeker in de offshore, 
vraagt steeds nadrukkelijker om 
wereldwijde service. Bovendien zien 
we een tendens dat klanten zoeken 
naar hoogwaardige kennis en expertise 
en daarbij terughoudend zijn in de 
samenwerking met kleinere, regionale 
partijen. Het was tijd voor een volgende 
stap: een bedrijf overnemen of 
aansluiting zoeken. Het werd het laatste.” 

Als onderdeel van ESI genereert 
Willteco meer marketingkracht en
 is het beter in staat klanten over de 
wereld te volgen, zegt Wille. “Kort 
gezegd groeien we versneld uit tot 
de wereldspeler die we willen zijn.”

Versterken
De overname van Willteco past in de 
ESI-strategie de positie wereldwijd 
verder te versterken. Het bedrijf voegt 
met de acquisitie drie nieuwe landen 
toe aan het bestaande netwerk. 
Willem en Patricia Wille spreken van 
een mijlpaal voor zowel de combinatie 
Willteco/ESI als voor henzelf. 
Zij richtten Willteco op in 1990 en 
bouwden het bedrijf uit tot een 
onderneming met zo’n 30 vaste 
medewerkers. De technische 
dienstverlener is onshore gespecialiseerd 
in complexe onderhoudstaken 
en machinale revisies in 
afvalverwerkingcentrales. Offshore 
legt het zich toe op inspectie, reparatie, 
onderhoud en upgrading van zowel 
ondiep- als diepwater booreilanden.

willtech azië
Vier jaar geleden legde Wille samen 
met zijn Aziatische partner William Lau 
de basis voor zusterbedrijf Willtech, 
dat vanuit Singapore en Johor Port 
de Aziatische offshore-markt bestrijkt 
en sinds de oprichting explosief is 
gegroeid. Willtech drong binnen 
twee jaar door tot de top-1000 van 
veelbelovende bedrijven in de regio 
Singapore en sloot strategische 
contracten met Johor Port, dat 
zichzelf als havengebied sterker 
wil profileren in de snel expanderende 
offshore-markt. De Aziatische tak van 
het Langedijker bedrijf gaat mee in de 
overname. William Lau blijft wel mede-
eigenaar en managing director. Willem 
Wille komt in de directieraad van ESI.

baangarantie
Medewerkers van Willteco en Willtech 
hebben een baangarantie gekregen. 
De vestiging in Broek op Langedijk 
blijft bestaan. Een werkgroep met 
vertegenwoordigers van zowel 
Willteco, Willtech als ESI gaat de 
integratie binnen 100 dagen 
verder gestalte geven.” 

“Het toekomstige Willteco wordt 
een nóg aantrekkelijker werkgever, 
verwacht Patricia Wille. “Behalve 
baanzekerheid komt er extra nadruk 
op training en opleiding, is er meer 
carrièreperspectief en heeft iedereen 
de kans verder te groeien en zich te 
ontwikkelen in een dynamisch, 
internationaal bedrijf. 
De verwachting dat er banen 
bijkomen om de groei te waarborgen 
is bovendien gerechtvaardigd.”

esi
ESI (Houston, Texas) levert al meer dan 
30 jaar oplossingen voor de wereldwijde 
energie-industrie en is in 2006 ontstaan 
vanuit de samenvoeging van 
familiebedrijven. ESI is marktleider
 in marine- en boorsystemen, inspectie, 
reparatie, onderhoud en upgrading 
en werkt wereldwijd voor drilling 
contractors in de offshore. 
ESI ondersteunt ondiep- en 
diepwatervloten, ongeacht rigontwerp 
en -locatie. Chief executive officer Mark 
Hannigan noemt de overname 
strategisch van groot belang. “ESI is 
hiermee in een klap echte mondiale 
partij, die in staat is de vloten van klanten 
te ondersteunen van de Golf van Mexico 
tot het Noordzeegebied, het Midden-
Oosten, Azië en de Pacific. Zo blijven we 
bouwen aan een bedrijf dat tegemoet 
komt aan de wensen van zijn klanten, 
waar die ook zitten.”

POSITIE OP LANGE TERMIJN VERZEKERD

Willteco verder onder 
vleugels Amerikaans ESI

Willteco is met ingang van 1 juli 2014 onder de vleugels gekomen van 

het Amerikaanse ESI Energie Service International Inc. Met de acquisitie 

versterkt ESI zijn positie als multinationaal opererend technisch 

onderhoudsbedrijf, dat klanten in de on- en offshore industrie 

wereldwijd op maat bedient.
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Patricia en Willem Wille

 (foto: Bastiaan Woudt Fotografie).
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driven by dedicationwww.zeelandseaports.com

Het zit in ons karakter

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en toegankelijke mensen, dat 

is ons karakter. Wanneer je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met 

professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is ook ons belang. Klanten 

komen op de eerste plaats. Altijd. Wij weten wat belangrijk is voor uw bedrijf. 

Dat zit in ons karakter en is een van onze specialiteiten:

 heliport

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

 gespecialiseerde terminals voor een breed scala aan lading

 u kunt ons 24/7 bereiken op +31 (0)115 647400
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AIRBORNE AND CELANESE ENTER INTO STRATEGIC ALLIANCE

IJmuiden-based Airborne Oil & Gas, supplier of spoolable thermoplastic composite 
pipe systems for deepwater offshore operations, and Celanese Corporation, 
a global technology and specialty materials company, today announced the 
signing of a strategic supply agreement for the development and supply of 
composite materials for these pipe systems.

“This multi-year alliance promises to further improve materials, systems and solutions 
that will meet the oil and gas industry requirements for harsh deepwater operations,” 
said Marcus Kremers, chief technology officer at Airborne. 
Celanese is playing an important role in helping to ensure efficient offshore 
operations via engineered materials used in thermoplastic composite pipe. 
A good example is the flexible pipeline system from Airborne that incorporates 
Celstran CFR-TP (continuous fiber reinforced thermoplastic) composite technologies, 
which is suitable for use in flowlines, downlines, jumpers, intervention lines, risers 
and other offshore pipe systems.

The durable, spoolable, lightweight composite pipe systems designed and 
manufactured by Airborne, have high mechanical strength to withstand the 
extremely high pressures and tensile loads of deep-sea offshore operations, 
and combine an excellent chemical stability with very good resistance to fatigue, 
aging and permeation. They are more robust than existing pipe systems used in 
the offshore industry, and reduce the operational cost because of faster and easier 
deployment. The absence of corrosion reduces maintenance costs, and the smooth 
inner bore improve the pressure performance. These pipes are made in a fully 
automated manufacturing process and can be made up to several kilometers 
of length in one product. 

FIRST OF NEW FUGRO OFFSHORE 
COASTAL SURVEY VESSELS DELIVERED 

Fugro has taken delivery of the first of three Fugro Offshore Coastal Survey 
Vessels (FOCSV) being built by Damen. The first of a new class, the Fugro Proteus 
is a compact, survey ship capable of undertaking a wide range of survey, 
monitoring and inspection operations. The vessel is designed for a variety of survey 
and inspections duties including light geotechnical work, environmental baseline 
surveys, monitoring and inspection,  and moon pool deployments. Diesel electric 
propulsion delivers excellent economy at all speeds.

Fugro Proteus is the first of three survey vessels ordered by Fugro for delivery in 2014. 
Each will be operating in a different part of the world and so they have been adapted 
for the individual environments in which they will work. The operating company is a 
specialist in the acquisition of the full spectrum of survey data and so the vessels have 
been tailored to be adaptable for a wide range of tasks. 

Fugro Proteus is the first 
vessel to be built directly 
by Damen for Fugro. 
However the two groups 
have worked together on 
a number of refits in recent 
years, and in the process 
have built a relationship 
based on trust and mutual 
understanding.

The Fugro Proteus is a compact survey ship.

HMC VERKOOPT ZEESLEPERS 
AAN WAV IN NIGERIA

Jarenlang waren zij de trots van de 
offshorevloot van Heerema Marine 
Contractors (HMC). De sterke 
zeeslepers Husky en Retriever, beide 
gebouwd bij Niestern Sander in 
Delfzijl. Na meer dan 30 jaar dienst 
zijn beide slepers recent verkocht aan 
West Africa Ventures (WAV) in Nigeria.

INTEGRATIE CREW TRAVEL

De ATPI Groep, een van de top 3 
zakelijke reisorganisaties in Nederland, 
werkt nauw samen met de 
internationale port agency S5 Agency 
om hun gezamenlijke dienstverlening 
aan klanten in de scheepvaartindustrie 
verder te integreren. Dat hebben beide 
organisaties recent bekend gemaakt.  
De samenwerking biedt scheepvaart-
bedrijven meer mogelijkheden tot het 
verbeteren van de efficiëntie van crew 
travel. Alle elementen van reizen die 
van toepassing zijn op het wisselen van 
scheepsbemanningen, kunnen nu 
beheerd worden via het CrewHub-
platform van ATPI. Dat is inclusief 
taxi’s of ‘launches’ die nodig zijn om 
bemanningen naar een schip te 
brengen, maar ook specifieke regelingen 
ten behoeve van douanepassage.

OFFSHORE WIND SERVICES ORDERS DAMEN FCS 2008 

Offshore Wind Services (OWS) have ordered a Damen FCS 2008. This is the 
company’s second vessel ordered from Damen this year. Damen Shipyard Den Helder 
will meet the specific requirements of the client. This includes outfitting the vessel 
with a second generator set and offshore crane. She will also be painted in the 
company’s colours. The vessel is to be named Offshore Waddenzee. The order is 
notable for the speed with which it is being handled. Jelle Meindertsma, Damen 
Sales Manager, explains: “The vessel has been ordered in June and will be 
delivered very quickly in August complete and ready to work.”

The new vessel will be delivered in August.

OFFICIËLE SAMENWERKING

Royal HaskoningDHV en ECN 
hebben officieel besloten om een 
samenwerking aan te gaan voor 
de  ontwikkeling en bouw 
ondersteunende diensten van 
windmolenparken voor de volgende 
generatie. De samenwerking zal een 
uitgebreide, unieke en hoogwaardige 
service voor windpark ontwikkelaars 
en eigenaren bieden. Het team heeft 
zich in eerste instantie ingesteld 
om zich te concentreren op het 
ontwerpen van de meest efficiënte 
en kosteneffectieve offshore 
windparken in de wereld.

Het partnerschap brengt een 
combinatie van projectmanagement, 
consultancy en engineering, 
samen met geavanceerde 
methoden en technologie voor 
het optimale ontwerp van 
windparken. Deze ontwikkeling 
zal klanten in staat stellen om snel 
en soepel de vooruitgang in het 
proces te volgen en  zorgen voor 
het bouwen van offshore-
windenergie-installaties van de 
hoogste kwaliteit en efficiëntie.

DAMEN PSV SCALES 
NEW HEIGHTS

Atlantic Towing (USA) has selected 
newly-designed, ice-strengthened PSV 
5000 vessels from Damen Shipyards 
Group to meet its demanding 
10-year offshore support contract 
with ExxonMobil Canada Properties and 
Hibernia Management and 
Development Company Ltd. (HMDC). 
The vessels will operate in the 
challenging sub-arctic waters of 
the Hibernia and Hebron oil fields, 
off Newfoundland and Labrador.
ATL will take delivery of four PSV 5000 
vessels, one of which will be equipped 
for inspection, repair and maintenance 
duties. All four will share the same 
fully functional PSV design platform, 
with the first vessel due in service in the 
second half of 2016. Featuring Damen’s 
distinctive bow design, the PSV 5000 
vessels will include cost- and emissions-
efficient diesel electric power plant.

NIEUWE VOORZITTER  NOGEPA

Jan Willem van Hoogstraten, Algemeen 
Directeur van TAQA Energy B.V., is per 18 
juni 2014 benoemd tot Voorzitter van de 
Nederlandse Olie & Gas Exploratie en 
Productie Associatie (NOGEPA). Hij volgt 
Ruud Zoon op. Barend Botter, Adjunct 
Directeur van de NAM, is per genoemde 
datum benoemd tot vice-voorzitter.

BBL PIPELINE INSPECTION

N-Sea Survey has successfully 
completed the BBL pipeline inspection 
between Balgzand in the Netherlands 
and Bacton in the United Kingdom, a 
scope performed with the DPII/DSV 
Noordhoek Pathfinder with ROTV’s, 
and Modus WROV. GeoXYZ was 
contracted to perform a near shore 
survey scope of this pipeline.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL

DP GEZINA WORKING OFFSHORE EGYPT

Accommodation vessel DP Gezina owned by Chevalier Floatels has been hired by 
Saipem to support the installation work related to topside hook up and modification 
at Burullus Simian Control Platform, located some 65 km offshore Egypt, in 
approximate 60 m water depth.

DP Gezina was elected for this project since it could deliver the comfortable 
accommodation for the 40 technicians as well as the operational flexibility required 
for this demanding project. Full catering and laundry services as well as medical and 
hospital facilities are available on board. DP Gezina is able to remain offshore for 30 
days with sufficient provisions and consumables.

The vessel is requested to be in stationary position close to the platform, at suitable 
distance, in order to allow personnel transfer, by means of its fixed Ampelmann walk 
to work gangway, from 
vessel to the platform boat 
landing for 24hrs per day, 
7 days per week.

DP Gezina was mobilized
from Rotterdam to Limassol, 
Cyprus where on hire  
surveyand final preparations 
were completed. As from 
late April 2014, the vessel 
started its activities 
at location.

The DP Gezina in action.
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Voor Wagenborg Nedlift was dit een 
perfecte kans om haar expertise in 
‘Factory to Foundation’ projecten te 
laten zien. De scope bestond uit het 
transport vanaf de fabriekslocatie in 
Willebroek, België tot aan plaatsing 
op fundatie op de olie terminal in 
Denemarken.

Over zee
Op de fabriekslocatie in Willebroek 
zijn de tanks door middel van een RoRo 
operatie op pontons geladen vanwaar 
ze vervoerd zijn naar de Rotterdamse 
haven. Hier zijn de tanks op SPMT’s 
geladen door de drijvende bok Matador 
3 en tijdelijk opgeslagen op stalen 
ondersteuningspotten. Met een heavy 
lift schip zijn de tanks geladen en naar 
de haven van Fredericia getransporteerd, 
waar ze door middel van de kranen op 
het schip weer op SPMT’s zijn gelost en 
tijdelijk opgeslagen.

Straten van Fredericia
Het laatste transport door Fredericia 
was een waar spektakelstuk! Vier 
dagen lang zijn elke avond twee tanks 
getransporteerd vanaf de haven naar 
de olie terminal, een route van ongeveer 
6.5 kilometer. Op zaterdag 28 juni 
stond het eerste transport door de 
straten van Fredericia gepland. 

Na intensieve voorbereidingen, 
waaronder route surveys, het leggen 
van stalen platen en het verwijderen 
van allerlei obstakels (bomen, 
stoplichten, borden en straatlantaarns) 
rolden de SPMT’s - 16 aslijnen dubbel 
gemonteerd -  richting de eerste bocht. 
De pers en vele honderden toeschouwers 
verzamelden zich om dit bijzondere 
transport te aanschouwen door het 
normaal zo rustig ogende Fredericia. 
Vooral in het eerste deel door het 
stadscentrum zaten een aantal 
krappe bochten wat zorgde voor 
een indrukwekkend aanzicht en waar 
de Wagenborg mannen hun ware 
stuurmanskunsten hebben laten zien. 
Het laatste deel van het transport 
bestond uit een helling van maar 
liefst 10% die direct uitkwam onder 
de haken van de kranen. 

Installatie
Boven aan de helling stonden de 400 
tons LR1400 en 350 tons CC2200 
rupskranen klaar, beide in hoofdmast 
configuratie met superlift. De tanks zijn 
direct vanaf de SPMT’s gelost door de 
kranen waarnaar beide kranen naar de 
exacte locatie ‘reden’ om ze vervolgens 
op de millimeter nauwkeurig te plaatsen 
in vooraf geprepareerde zandbedden.

TRANSPORT TRANSPORT

SPEKTAKEL VOOR WAGENBORG NEDLIFT 

Reusachtige tanks van 
België naar Denemarken

Wagenborg Nedlift is een aantal weken geleden gestart met het transport van acht enorme LPG tanks, zogenaamde 

bullets, vanaf de fabriekslocatie in Willebroek, België. Bestemming: de Shell olie terminal in Fredericia, Denemarken. 

Elke tank had een transportafmeting van 8.68 meter breed, 13.62 meter hoog en 38.54 meter lang. Het gewicht inclusief 

transportzadels bedroeg maar liefst 330 ton. Het project is een belangrijke stap voor het uitbreidingsproject op de 

terminal, welke binnen een aantal jaar grote volumes aan ruwe olie en gas zal ontvangen vanaf het Hejre olieveld. 
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In de Rotterdamse haven zijn de tanks op SPMT’s geladen door de drijvende bok Matador 3.

Het transport door de straten van het Deense Fredericia was een waar spektakel.

Op de millimeter nauwkeurig zijn de acht tanks in 

vooraf geprepareerde zandbedden geplaatst.
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Voor Wagenborg Nedlift was dit een 
perfecte kans om haar expertise in 
‘Factory to Foundation’ projecten te 
laten zien. De scope bestond uit het 
transport vanaf de fabriekslocatie in 
Willebroek, België tot aan plaatsing 
op fundatie op de olie terminal in 
Denemarken.

Over zee
Op de fabriekslocatie in Willebroek 
zijn de tanks door middel van een RoRo 
operatie op pontons geladen vanwaar 
ze vervoerd zijn naar de Rotterdamse 
haven. Hier zijn de tanks op SPMT’s 
geladen door de drijvende bok Matador 
3 en tijdelijk opgeslagen op stalen 
ondersteuningspotten. Met een heavy 
lift schip zijn de tanks geladen en naar 
de haven van Fredericia getransporteerd, 
waar ze door middel van de kranen op 
het schip weer op SPMT’s zijn gelost en 
tijdelijk opgeslagen.

Straten van Fredericia
Het laatste transport door Fredericia 
was een waar spektakelstuk! Vier 
dagen lang zijn elke avond twee tanks 
getransporteerd vanaf de haven naar 
de olie terminal, een route van ongeveer 
6.5 kilometer. Op zaterdag 28 juni 
stond het eerste transport door de 
straten van Fredericia gepland. 

Na intensieve voorbereidingen, 
waaronder route surveys, het leggen 
van stalen platen en het verwijderen 
van allerlei obstakels (bomen, 
stoplichten, borden en straatlantaarns) 
rolden de SPMT’s - 16 aslijnen dubbel 
gemonteerd -  richting de eerste bocht. 
De pers en vele honderden toeschouwers 
verzamelden zich om dit bijzondere 
transport te aanschouwen door het 
normaal zo rustig ogende Fredericia. 
Vooral in het eerste deel door het 
stadscentrum zaten een aantal 
krappe bochten wat zorgde voor 
een indrukwekkend aanzicht en waar 
de Wagenborg mannen hun ware 
stuurmanskunsten hebben laten zien. 
Het laatste deel van het transport 
bestond uit een helling van maar 
liefst 10% die direct uitkwam onder 
de haken van de kranen. 

Installatie
Boven aan de helling stonden de 400 
tons LR1400 en 350 tons CC2200 
rupskranen klaar, beide in hoofdmast 
configuratie met superlift. De tanks zijn 
direct vanaf de SPMT’s gelost door de 
kranen waarnaar beide kranen naar de 
exacte locatie ‘reden’ om ze vervolgens 
op de millimeter nauwkeurig te plaatsen 
in vooraf geprepareerde zandbedden.

TRANSPORT TRANSPORT

SPEKTAKEL VOOR WAGENBORG NEDLIFT 

Reusachtige tanks van 
België naar Denemarken

Wagenborg Nedlift is een aantal weken geleden gestart met het transport van acht enorme LPG tanks, zogenaamde 

bullets, vanaf de fabriekslocatie in Willebroek, België. Bestemming: de Shell olie terminal in Fredericia, Denemarken. 

Elke tank had een transportafmeting van 8.68 meter breed, 13.62 meter hoog en 38.54 meter lang. Het gewicht inclusief 

transportzadels bedroeg maar liefst 330 ton. Het project is een belangrijke stap voor het uitbreidingsproject op de 

terminal, welke binnen een aantal jaar grote volumes aan ruwe olie en gas zal ontvangen vanaf het Hejre olieveld. 
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In de Rotterdamse haven zijn de tanks op SPMT’s geladen door de drijvende bok Matador 3.

Het transport door de straten van het Deense Fredericia was een waar spektakel.

Op de millimeter nauwkeurig zijn de acht tanks in 

vooraf geprepareerde zandbedden geplaatst.
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AIRBORNE AND CELANESE ENTER INTO STRATEGIC ALLIANCE

IJmuiden-based Airborne Oil & Gas, supplier of spoolable thermoplastic composite 
pipe systems for deepwater offshore operations, and Celanese Corporation, 
a global technology and specialty materials company, today announced the 
signing of a strategic supply agreement for the development and supply of 
composite materials for these pipe systems.

“This multi-year alliance promises to further improve materials, systems and solutions 
that will meet the oil and gas industry requirements for harsh deepwater operations,” 
said Marcus Kremers, chief technology officer at Airborne. 
Celanese is playing an important role in helping to ensure efficient offshore 
operations via engineered materials used in thermoplastic composite pipe. 
A good example is the flexible pipeline system from Airborne that incorporates 
Celstran CFR-TP (continuous fiber reinforced thermoplastic) composite technologies, 
which is suitable for use in flowlines, downlines, jumpers, intervention lines, risers 
and other offshore pipe systems.

The durable, spoolable, lightweight composite pipe systems designed and 
manufactured by Airborne, have high mechanical strength to withstand the 
extremely high pressures and tensile loads of deep-sea offshore operations, 
and combine an excellent chemical stability with very good resistance to fatigue, 
aging and permeation. They are more robust than existing pipe systems used in 
the offshore industry, and reduce the operational cost because of faster and easier 
deployment. The absence of corrosion reduces maintenance costs, and the smooth 
inner bore improve the pressure performance. These pipes are made in a fully 
automated manufacturing process and can be made up to several kilometers 
of length in one product. 

FIRST OF NEW FUGRO OFFSHORE 
COASTAL SURVEY VESSELS DELIVERED 

Fugro has taken delivery of the first of three Fugro Offshore Coastal Survey 
Vessels (FOCSV) being built by Damen. The first of a new class, the Fugro Proteus 
is a compact, survey ship capable of undertaking a wide range of survey, 
monitoring and inspection operations. The vessel is designed for a variety of survey 
and inspections duties including light geotechnical work, environmental baseline 
surveys, monitoring and inspection,  and moon pool deployments. Diesel electric 
propulsion delivers excellent economy at all speeds.

Fugro Proteus is the first of three survey vessels ordered by Fugro for delivery in 2014. 
Each will be operating in a different part of the world and so they have been adapted 
for the individual environments in which they will work. The operating company is a 
specialist in the acquisition of the full spectrum of survey data and so the vessels have 
been tailored to be adaptable for a wide range of tasks. 

Fugro Proteus is the first 
vessel to be built directly 
by Damen for Fugro. 
However the two groups 
have worked together on 
a number of refits in recent 
years, and in the process 
have built a relationship 
based on trust and mutual 
understanding.

The Fugro Proteus is a compact survey ship.

HMC VERKOOPT ZEESLEPERS 
AAN WAV IN NIGERIA

Jarenlang waren zij de trots van de 
offshorevloot van Heerema Marine 
Contractors (HMC). De sterke 
zeeslepers Husky en Retriever, beide 
gebouwd bij Niestern Sander in 
Delfzijl. Na meer dan 30 jaar dienst 
zijn beide slepers recent verkocht aan 
West Africa Ventures (WAV) in Nigeria.

INTEGRATIE CREW TRAVEL

De ATPI Groep, een van de top 3 
zakelijke reisorganisaties in Nederland, 
werkt nauw samen met de 
internationale port agency S5 Agency 
om hun gezamenlijke dienstverlening 
aan klanten in de scheepvaartindustrie 
verder te integreren. Dat hebben beide 
organisaties recent bekend gemaakt.  
De samenwerking biedt scheepvaart-
bedrijven meer mogelijkheden tot het 
verbeteren van de efficiëntie van crew 
travel. Alle elementen van reizen die 
van toepassing zijn op het wisselen van 
scheepsbemanningen, kunnen nu 
beheerd worden via het CrewHub-
platform van ATPI. Dat is inclusief 
taxi’s of ‘launches’ die nodig zijn om 
bemanningen naar een schip te 
brengen, maar ook specifieke regelingen 
ten behoeve van douanepassage.

OFFSHORE WIND SERVICES ORDERS DAMEN FCS 2008 

Offshore Wind Services (OWS) have ordered a Damen FCS 2008. This is the 
company’s second vessel ordered from Damen this year. Damen Shipyard Den Helder 
will meet the specific requirements of the client. This includes outfitting the vessel 
with a second generator set and offshore crane. She will also be painted in the 
company’s colours. The vessel is to be named Offshore Waddenzee. The order is 
notable for the speed with which it is being handled. Jelle Meindertsma, Damen 
Sales Manager, explains: “The vessel has been ordered in June and will be 
delivered very quickly in August complete and ready to work.”

The new vessel will be delivered in August.

OFFICIËLE SAMENWERKING

Royal HaskoningDHV en ECN 
hebben officieel besloten om een 
samenwerking aan te gaan voor 
de  ontwikkeling en bouw 
ondersteunende diensten van 
windmolenparken voor de volgende 
generatie. De samenwerking zal een 
uitgebreide, unieke en hoogwaardige 
service voor windpark ontwikkelaars 
en eigenaren bieden. Het team heeft 
zich in eerste instantie ingesteld 
om zich te concentreren op het 
ontwerpen van de meest efficiënte 
en kosteneffectieve offshore 
windparken in de wereld.

Het partnerschap brengt een 
combinatie van projectmanagement, 
consultancy en engineering, 
samen met geavanceerde 
methoden en technologie voor 
het optimale ontwerp van 
windparken. Deze ontwikkeling 
zal klanten in staat stellen om snel 
en soepel de vooruitgang in het 
proces te volgen en  zorgen voor 
het bouwen van offshore-
windenergie-installaties van de 
hoogste kwaliteit en efficiëntie.

DAMEN PSV SCALES 
NEW HEIGHTS

Atlantic Towing (USA) has selected 
newly-designed, ice-strengthened PSV 
5000 vessels from Damen Shipyards 
Group to meet its demanding 
10-year offshore support contract 
with ExxonMobil Canada Properties and 
Hibernia Management and 
Development Company Ltd. (HMDC). 
The vessels will operate in the 
challenging sub-arctic waters of 
the Hibernia and Hebron oil fields, 
off Newfoundland and Labrador.
ATL will take delivery of four PSV 5000 
vessels, one of which will be equipped 
for inspection, repair and maintenance 
duties. All four will share the same 
fully functional PSV design platform, 
with the first vessel due in service in the 
second half of 2016. Featuring Damen’s 
distinctive bow design, the PSV 5000 
vessels will include cost- and emissions-
efficient diesel electric power plant.

NIEUWE VOORZITTER  NOGEPA

Jan Willem van Hoogstraten, Algemeen 
Directeur van TAQA Energy B.V., is per 18 
juni 2014 benoemd tot Voorzitter van de 
Nederlandse Olie & Gas Exploratie en 
Productie Associatie (NOGEPA). Hij volgt 
Ruud Zoon op. Barend Botter, Adjunct 
Directeur van de NAM, is per genoemde 
datum benoemd tot vice-voorzitter.

BBL PIPELINE INSPECTION

N-Sea Survey has successfully 
completed the BBL pipeline inspection 
between Balgzand in the Netherlands 
and Bacton in the United Kingdom, a 
scope performed with the DPII/DSV 
Noordhoek Pathfinder with ROTV’s, 
and Modus WROV. GeoXYZ was 
contracted to perform a near shore 
survey scope of this pipeline.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL

DP GEZINA WORKING OFFSHORE EGYPT

Accommodation vessel DP Gezina owned by Chevalier Floatels has been hired by 
Saipem to support the installation work related to topside hook up and modification 
at Burullus Simian Control Platform, located some 65 km offshore Egypt, in 
approximate 60 m water depth.

DP Gezina was elected for this project since it could deliver the comfortable 
accommodation for the 40 technicians as well as the operational flexibility required 
for this demanding project. Full catering and laundry services as well as medical and 
hospital facilities are available on board. DP Gezina is able to remain offshore for 30 
days with sufficient provisions and consumables.

The vessel is requested to be in stationary position close to the platform, at suitable 
distance, in order to allow personnel transfer, by means of its fixed Ampelmann walk 
to work gangway, from 
vessel to the platform boat 
landing for 24hrs per day, 
7 days per week.

DP Gezina was mobilized
from Rotterdam to Limassol, 
Cyprus where on hire  
surveyand final preparations 
were completed. As from 
late April 2014, the vessel 
started its activities 
at location.

The DP Gezina in action.
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Bekijk onze technieken op de Offshore Energy in Amsterdam 
RAI op 28 & 29 Oktober, stand 11.037!

Bezoek Applus RTD op  
de Offshore Energy!

Applus RTD levert innovatieve, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige 
technologieën en diensten voor niet-destructief onderzoek, inspecties 
en certificatie, zowel voor de on- als offshore industrie.

Toegewijd, proactief en vakbekwaam personeel is overal ter wereld 
beschikbaar om samen te werken met onze klanten om operationele 
effiency te behouden, terwijl de risico’s voor mens en omgeving 
geminimaliseerd worden. 

Wij geven u een duidelijk inzicht in de integriteit van uw installaties.

Extreme precision

Breman Offshore B.V., The Netherlands, T +31 (0)88 - 273 62 66
info@breman-offshore.nl, www.breman-offshore.nl

In the sea port of IJmuiden Breman Offshore B.V. is situated. Directly 
alongside the quay, accessible for sea vessels. From this location we 
support builders of ship equipment, machine builders, construction 
companies and service providers. Thus we assemble and overhaul 
equipment for crane vessels and construction vessels. 

We also, as a service partner, provide solutions for your specialised 
marine equipment. We have both the space and the know-how. For 
this same reason Breman Offshore B.V. is also your partner if you are 
looking for facilities to build and test machines and constructions. Call 
+31 (0)88 273 62 66 or surf to www.breman-offshore.nl.
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Als intermediair en toeleveringsmakelaar 
in hoogwaardige gesmede en gegoten 
delen voor met name de offshore en 
maritieme sector, heeft Formaco, volgens 
Theo Badenberg, bewezen een goede 
partner te zijn voor GustoMSC. 
“Maar dat ging niet over één nacht ijs. 
Na een gedegen voorbereiding en 
-offertetraject vergaven wij in 2013 
de eerste opdracht van 108 pinions 
voor 2 booreilanden. Formaco legde de 
contacten met de Italiaanse smederij 
Metalcam en verzorgde de gehele 
documentatie en de begeleiding van het 
smeedproces bij dit Italiaanse bedrijf én 
de opvolgende productiebegeleidingen 
zoals de nabewerkingen en de 
warmtebehandelingen bij weer 
twee andere Italiaanse toeleveranciers. 
Formaco heeft bewezen een vakkundige 
partner te zijn die dit soort grote 
projecten probleemloos aan kan. 
Dat heeft ons toen doen besluiten om 
ook volgende opdrachten bij Formaco 
onder te brengen”. 

GustoMSC
Met een track record van bijna 200 
gebouwde ontwerpen van mobiele 
offshore platforms voor de olie- en 
gaswinning en ook voor de winning 
van offshore wind energie behoort 
het zelfstandige ontwerp- en 
engineeringsbureau GustoMSC in 
Schiedam tot één van de wereldspelers. 
Theo Badenberg: “Wij verkopen onze 
ontwerpen voor deze units wereldwijd 
aan de grote scheepswerven. 

Extreme eisen
“De eisen die momenteel aan onze 
producten worden gesteld zijn inderdaad 
extreem. Maar daarmee onderscheiden 
wij ons in de markt. Wij zijn vooral 
sterk in het ontwerpen van jack-ups 
voor dieper water tot wel 175 meter.
Je moet deze ontwerpen als een vliegtuig 
zien en berekenen: zo licht mogelijk, 
maar wel sterk genoeg. Daarnaast 
leveren wij bijbehorend equipment, 
zoals klim-, schuif- en fixatiesystemen. 
In deze klimsystemen bijvoorbeeld zitten 
pinions (rondsels) die op tandheugels 
werken om het booreiland omhoog en 
omlaag te bewegen. De fixatiesystemen 
houden de booreilanden uiteindelijk 
op hun plek. Zoveel mogelijk wordt 
gebruik gemaakt van het beste staal 
wat nog te lassen is: staal met een 
vloeigrens van minimum 690 N/mm2. 
En voor de gesmede rondsels is nog 
beter materiaal vereist. Dit stelt hoge 
eisen aan de smederijen die dit soort 
hoogwaardige producten moeten 
maken. Deze producten moeten 
100% betrouwbaar zijn. Alleen 
toeleveranciers die aan onze hoge 
eisen kunnen voldoen, komen in 
aanmerking,” aldus Theo Badenberg. 

Formaco
Eén van die toeleveranciers is Formaco 
Forgings & Castings waarmee GustoMSC 
vorig jaar in zee is gegaan en wel met 
een opdracht van vele honderden 
pinions, goed voor een omzet van 
tientallen miljoenen euro’s. 

Daarvoor hebben wij in ons kantoor zo’n 
150 vaste-, en 50 ingehuurde ingenieurs 
en ontwerpers en medewerkers in dienst. 
Wij hebben geen eigen productie. 
Alles, dat wil zeggen, het bij de door 
ons ontworpen jack-ups behorende 
equipment, wordt door ons uitbesteed. 
In Formaco hebben wij een goede 
partner gevonden waarmee wij verder 
kunnen groeien. Want groeien doen we; 
zoals het er nu uitziet wordt zelfs 
gedacht om uit te kijken naar een 
groter pand,” aldus een tevreden 
Theo Badenberg.

DESIGN DESIGN

HECHTE SAMENWERKING GUSTOMSC EN FORMACO

Mega-orders voor 
hoogwaardig gesmede 
producten voor booreilanden

Vooral in de zeventiger en begin tachtiger jaren zijn er veel booreilanden gebouwd. Dat deze nu na zo’n 35 jaar 

aan vervanging toe zijn is duidelijk. De energiebehoefte in de wereld is sindsdien explosief gestegen waarvoor ook 

weer nieuwe booreilanden nodig zijn. Daarbij komt nog dat er heden ten dagen in extremere gebieden naar gas 

en olie wordt geboord, zoals in diepere zeeën en in koudere oorden. Gezien de grote vraag in deze markt, boeren 

toeleveringsbedrijven in deze sector momenteel bijzonder goed. Eén van die bedrijven is het ontwerp- en 

engineeringsbureau GustoMSC in Schiedam, wat naast het verzorgen van ontwerpprojecten, veel producten 

voor het bijbehorende equipment uitbesteed aan toeleveringsbedrijven zoals o.a. Formaco Forgings & Castings. 

Een gesprek met Theo Badenberg, manager equipment van GustoMSC.

'Je moet deze 

ontwerpen als 

een vliegtuig zien 

en berekenen: 

zo licht mogelijk, 

maar wel sterk 

genoeg.'

Theo Badenberg

Theo Badenberg, Manager Equipment van GustoMSC Schiedam.

Rondsels (pinions) geleverd door Formaco ten behoeve van GustoMSC klimsystemen voor booreilanden.

Voorbeeld van een jack-up  ontworpen 

door GustoMSC Schiedam.



4  /  2 0 1 4    O F F S H O r E  V I S I E 51

Als intermediair en toeleveringsmakelaar 
in hoogwaardige gesmede en gegoten 
delen voor met name de offshore en 
maritieme sector, heeft Formaco, volgens 
Theo Badenberg, bewezen een goede 
partner te zijn voor GustoMSC. 
“Maar dat ging niet over één nacht ijs. 
Na een gedegen voorbereiding en 
-offertetraject vergaven wij in 2013 
de eerste opdracht van 108 pinions 
voor 2 booreilanden. Formaco legde de 
contacten met de Italiaanse smederij 
Metalcam en verzorgde de gehele 
documentatie en de begeleiding van het 
smeedproces bij dit Italiaanse bedrijf én 
de opvolgende productiebegeleidingen 
zoals de nabewerkingen en de 
warmtebehandelingen bij weer 
twee andere Italiaanse toeleveranciers. 
Formaco heeft bewezen een vakkundige 
partner te zijn die dit soort grote 
projecten probleemloos aan kan. 
Dat heeft ons toen doen besluiten om 
ook volgende opdrachten bij Formaco 
onder te brengen”. 

GustoMSC
Met een track record van bijna 200 
gebouwde ontwerpen van mobiele 
offshore platforms voor de olie- en 
gaswinning en ook voor de winning 
van offshore wind energie behoort 
het zelfstandige ontwerp- en 
engineeringsbureau GustoMSC in 
Schiedam tot één van de wereldspelers. 
Theo Badenberg: “Wij verkopen onze 
ontwerpen voor deze units wereldwijd 
aan de grote scheepswerven. 

Extreme eisen
“De eisen die momenteel aan onze 
producten worden gesteld zijn inderdaad 
extreem. Maar daarmee onderscheiden 
wij ons in de markt. Wij zijn vooral 
sterk in het ontwerpen van jack-ups 
voor dieper water tot wel 175 meter.
Je moet deze ontwerpen als een vliegtuig 
zien en berekenen: zo licht mogelijk, 
maar wel sterk genoeg. Daarnaast 
leveren wij bijbehorend equipment, 
zoals klim-, schuif- en fixatiesystemen. 
In deze klimsystemen bijvoorbeeld zitten 
pinions (rondsels) die op tandheugels 
werken om het booreiland omhoog en 
omlaag te bewegen. De fixatiesystemen 
houden de booreilanden uiteindelijk 
op hun plek. Zoveel mogelijk wordt 
gebruik gemaakt van het beste staal 
wat nog te lassen is: staal met een 
vloeigrens van minimum 690 N/mm2. 
En voor de gesmede rondsels is nog 
beter materiaal vereist. Dit stelt hoge 
eisen aan de smederijen die dit soort 
hoogwaardige producten moeten 
maken. Deze producten moeten 
100% betrouwbaar zijn. Alleen 
toeleveranciers die aan onze hoge 
eisen kunnen voldoen, komen in 
aanmerking,” aldus Theo Badenberg. 

Formaco
Eén van die toeleveranciers is Formaco 
Forgings & Castings waarmee GustoMSC 
vorig jaar in zee is gegaan en wel met 
een opdracht van vele honderden 
pinions, goed voor een omzet van 
tientallen miljoenen euro’s. 

Daarvoor hebben wij in ons kantoor zo’n 
150 vaste-, en 50 ingehuurde ingenieurs 
en ontwerpers en medewerkers in dienst. 
Wij hebben geen eigen productie. 
Alles, dat wil zeggen, het bij de door 
ons ontworpen jack-ups behorende 
equipment, wordt door ons uitbesteed. 
In Formaco hebben wij een goede 
partner gevonden waarmee wij verder 
kunnen groeien. Want groeien doen we; 
zoals het er nu uitziet wordt zelfs 
gedacht om uit te kijken naar een 
groter pand,” aldus een tevreden 
Theo Badenberg.

DESIGN DESIGN

HECHTE SAMENWERKING GUSTOMSC EN FORMACO

Mega-orders voor 
hoogwaardig gesmede 
producten voor booreilanden

Vooral in de zeventiger en begin tachtiger jaren zijn er veel booreilanden gebouwd. Dat deze nu na zo’n 35 jaar 

aan vervanging toe zijn is duidelijk. De energiebehoefte in de wereld is sindsdien explosief gestegen waarvoor ook 

weer nieuwe booreilanden nodig zijn. Daarbij komt nog dat er heden ten dagen in extremere gebieden naar gas 

en olie wordt geboord, zoals in diepere zeeën en in koudere oorden. Gezien de grote vraag in deze markt, boeren 

toeleveringsbedrijven in deze sector momenteel bijzonder goed. Eén van die bedrijven is het ontwerp- en 

engineeringsbureau GustoMSC in Schiedam, wat naast het verzorgen van ontwerpprojecten, veel producten 

voor het bijbehorende equipment uitbesteed aan toeleveringsbedrijven zoals o.a. Formaco Forgings & Castings. 

Een gesprek met Theo Badenberg, manager equipment van GustoMSC.

'Je moet deze 

ontwerpen als 

een vliegtuig zien 

en berekenen: 

zo licht mogelijk, 

maar wel sterk 

genoeg.'

Theo Badenberg

Theo Badenberg, Manager Equipment van GustoMSC Schiedam.

Rondsels (pinions) geleverd door Formaco ten behoeve van GustoMSC klimsystemen voor booreilanden.

Voorbeeld van een jack-up  ontworpen 

door GustoMSC Schiedam.



ATP Instone is the leading global provider of specialist travel management 
to the shipping & energy industries. Our extensive knowledge and expertise 
is the reason why companies rely on us for their Mission Critical Travel™.

With consultants operating 24/7 in over 70 key locations, ATP Instone 
consistently delivers a cost effective, flexible and safety focused service.

T +31 20 2011 209  E energy@atpi.com  W www.atpi.com

TRAVEL™

Getting your travellers where they need to be, safely, on time and in budget.

www.atpi.com

DISCOVER OUR  NEW TECHNOLOGY  ATPI CREWHUB  TO OPTIMIZE YOUR CREW TRAVEL MANAGEMENT

Techno Fysica bv
Aalborg 5
2993 LP BARENDRECHT
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)180 620211
Fax +31 (0)180 620705
info@technofysica.nl
www.technofysica.nl

Measuring and 
monitoring skills 
and systems

Independent engineering company with 
expertise in the following fi elds:

•  Troubleshooting on mechanical equipment and 
installations by means of multiple technical disciplines.

•  Design, manufacturing, installation and calibration of 
high-end, custom made load cells and load monitoring 
equipment, which excel in reliability and accuracy.

           www.technofysica.nl

Sustaining Results Through Engineering

www.stemar.com

•  3D Laser Scanning     •  Mechanical Engineering     •  Design Veri� cation

We make the  3D scan,
We do the Engineering, 
You get the best results!

Swift and Accurate 
3D Laserscanning leads 

to shorter installation times 
          and no clashes.
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UPENDING CONTROL SYSTEM FOR 
GINA KROG LAUNCH JACKET

Doedijns recently received an order to supply the complete Upending Control 
System (UCS) for the Gina Krog launch jacket currently being fabricated at the 
Heerema yard in Vlissingen. Weighing 17.000 tons with a height of 142 meters, 
a footprint of 60 x 50 meters and a top of 40 x 30 meter, the Gina Krog jacket 
is the largest launch jacket ever built at Heerema Fabrication Group’s Vlissingen 
yard. The jacket will be ready for sail away in April 2015.

With the advent of the very large platforms developed for offshore oil use today 
it is no longer a matter of simply opening a few valves and lifting the top of the 
platform with a derrick barge to upend it. The sheer weight of these structures 
(17.000 tonnes in the case of the Gina Krog jacket) is beyond the capacity of the 
largest offshore crane ships operating today. Even with a fleet of large lift cranes, 
the coordination and perfect sea conditions required would make a lift-flood 
method impractical and very expensive. 

Because of the large-size and cost of these platforms which must be set 
accurately in place under less than ideal sea conditions, much effort is required 
to design, detail, construct and operate reliable and versatile flooding systems. 

Doedijns will supply the complete Upending Control System which includes 
a Hydraulic Power Unit including control panels to control the flooding and 
venting valves, an umbilical and reeler, hosing and valves and actuators. 
Delivery is planned for Q3/2014.

COSCO TO BUILD TWO MORE PSVS FOR VROON

China’s COSCO Guang Dong Shipyard Co. Ltd is going to build a further two 
platform supply vessels of the ULSTEIN PX121 design for Vroon Offshore Services.
Ulstein has entered into an agreement with COSCO on delivering ship design, 
power & control equipment and on-site follow-up services. The first of totally six 
vessels in this series, VOS Pace, was launched on 30 June.

Each of Vroon’s six PSVs is scheduled for delivery in 2015 and intended for operation 
in European waters. Measuring 83.4 metres in length, with a beam of 18 metres, 
they boast a rectangular cargo deck of 830 square metres and a load capacity of 
4,200 tonnes (dwt).

The PX121, which has a maximum speed of approximately 15 knots and modern 
accommodation for 23 people, also comes with the iconic ULSTEIN X-BOW. The 
X-BOW offers efficiency over a wide draught range, which is important for PSVs as 
they often operate with varying loads. Furthermore, the X-BOW has unique, 
advantageous qualities in terms of motion and propulsion efficiency in moderate and 
heavy seas. Its innovative shape eliminates wave slamming and bow impact delivering 
better performance, while reducing noise and vibration, which in turn translates to 
enhanced crew comfort and safety levels.

VOS PACE PSV 
LAUNCHED IN CHINA

Vroon has announced that on Monday 
30 June, the launching of VOS Pace 
took place at COSCO Guangdong 
Shipyard in China. VOS Pace is a 
platform-supply vessel (PSV), a 
cutting-edge Ulstein PX121 design, 
currently under construction at the 
shipyard for Vroon Offshore Services. 
The vessel is the first of six PSVs under 
construction at the shipyard. 
The vessels are scheduled for 
delivery in 2015 and are intended 
for operation in European waters.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL

ANTWERP WELCOMES 1 
BILLION DOLLAR INVESTMENT

Antwerp Port Authority is extremely 
pleased with the decision by ExxonMobil 
to invest more than 1 billion dollars in its 
refinery in the port of Antwerp. The 
investment demonstrates ExxonMobil’s 
confidence in the port of Antwerp and in 
the European industry, which in these 
challenging times is a very positive signal.  

The existing ExxonMobil refinery in 
Antwerp is one of the company’s best 
in terms of cost and energy efficiency. 
The new refinery will convert heavy, 
high-sulphur remainder fractions into 
cleaner oil products and transport fuel 
such as diesel and fuel oil for shipping. 

This will enable ExxonMobil to extend 
its product range in Antwerp and 
strengthen its worldwide competitive 
position. This is not the first time that 
ExxonMobil has expanded its facilities 
in Antwerp by investing in innovative 
technology: over the past decade 
the company has sunk more than 
2 billion dollars in Antwerp to meet 
European demand for fuels and 
other oil products. VAN OORD’S CABLE-LAYING VESSEL LAUNCHED

Van Oord’s new DP2 cable-laying vessel Nexus was successfully launched at Damen Shipyards in Galati, Romania on 30 June 2014. 
The 123 m multipurpose vessel will be deployed installing electrical cables for offshore wind farms.

The 123 m multipurpose vessel will be deployed installing electrical cables for offshore wind farms. With a beam of almost 28 m 
and a dynamic positioning system, Nexus vessel will be equipped with a huge cable carousel with a capacity of more than 5,000 
tons and an offshore crane that will enable it to lay heavy and long export cables. The vessel has accommodation for 90 people. 
Van Oord and Damen have jointly developed the vessel.

Van Oord has made the investment in this innovative vessel to pursue its strategy to offer Engineering, Procurement and 
Construction (EPC) contracts to offshore wind farm developers. CEO Pieter van Oord: ‘This investment highlights our drive 
to continuously serve new and existing markets by investing in state-of-the-art technology and marine ingenuity.’ 
Nexus will be operational in the spring of 2015. The vessel’s first project will be the Gemini wind farm at 55 km off the 
coast of Schiermonnikoog.

Lauching of the Nexus.

IHC VERKOOPT DOCHTER IHC SEALING SOLUTIONS

IHC heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van 100% van de aandelen in
dochter IHC Sealing Solutions. Nieuwe eigenaren zijn Willem Steenge, die als CEO 
mede verantwoordelijk is geweest voor de sterke groei van IHC Sealing Solutions in 
de afgelopen jaren, en Rabo Participaties (RaPar).  Met de verkoop zorgt IHC voor 
een verdere focus op haar kernactiviteiten: het geïntegreerd aanbieden van 
innovatieve schepen, geavanceerd equipment en life cycle support aan de
bagger-, natte mijnbouw- en offshoremarkt.

Bram Roelse, CEO van IHC: “IHC Sealing Solutions is een heel stabiel en gezond 
bedrijf, dat met mooie projecten bezig is en sterke patenten heeft. De activiteiten 
houden echter niet direct verband met de strategie van IHC. IHC Sealing Solutions 
opereert al zelfstandig sinds 1979 en haar doelmarkten liggen voor het overgrote 
deel buiten die van IHC.”

IHC Sealing Solutions gaat verder onder 
leiding van CEO Willem Steenge, die de 
afgelopen veertien jaar een sterke groei 
en professionaliseringsslag van het 
bedrijf heeft gewaarborgd. 

Met Rabo Participaties en Rabobank 
als financiële partners is een sterk team 
gevormd om de markt te kunnen 
blijven bedienen met de dienstverlening, 
waarin kwaliteit, betrokkenheid en 
betrouwbaarheid voorop staan. 

Steenge: “Als management zijn wij 
zeer verheugd met deze overname. 
Samen met onze collega’s van IHC 
Sealing Solutions, RaPar en Rabobank 
als financiële partners zien wij de 
toekomst dan ook zeer positief 
tegemoet. We stellen alles in het werk 
om de dienstverlening en groei van 
de afgelopen jaren te continueren 
en verbeteren.

De nieuwe CEO Willem Steenge.

VSMC VERWERFT 
KABELLEGCONTRACT 

VSMC uit Papendrecht heeft een 
contract verworven van Dudgeon 
Offshore Wind Limited, eigendom van 
het Noorse Statoil en Statkraft, voor de 
aanleg van elektriciteitskabels voor het 
offshore windmolenpark Dudgeon. 

Het project heeft een totale 
contractwaarde van EUR 110 miljoen.
In 2015 start VSMC met twee 
horizontaal gestuurde boringen van 
1,1 kilometer ten behoeve van de 
installatie van twee 42 kilometer 
lange stroomkabels die het offshore 
windmolenpark met het vasteland 
verbinden in 2016. Daarnaast omvat 
het project het ontwerpen, leveren, 
installeren, aansluiten en testen van 
67 stroomkabels tussen de 
windturbines met een totale lengte 
van circa 100 kilometer. Het offshore 
windmolenpark Dudgeon ligt 32 
kilometer uit de kust in de Noordzee, 
ter hoogte van Noord Norfolk, 
Verenigd Koninkrijk. De 67 windturbines 
kunnen een totaalvermogen van 
400MW genereren.

VAN OORD’S CABLE-LAYING VESSEL LAUNCHED

Van Oord’s new DP2 cable-laying vessel Nexus was successfully launched at Damen Shipyards in Galati, Romania on 30 June 2014. 
The 123 m multipurpose vessel will be deployed installing electrical cables for offshore wind farms.

The 123 m multipurpose vessel will be deployed installing electrical cables for offshore wind farms. With a beam of almost 28 m 
and a dynamic positioning system, Nexus vessel will be equipped with a huge cable carousel with a capacity of more than 5,000 
tons and an offshore crane that will enable it to lay heavy and long export cables. The vessel has accommodation for 90 people. 
Van Oord and Damen have jointly developed the vessel.

Van Oord has made the investment in this innovative vessel to pursue its strategy to offer Engineering, Procurement and 
Construction (EPC) contracts to offshore wind farm developers. CEO Pieter van Oord: ‘This investment highlights our drive 
to continuously serve new and existing markets by investing in state-of-the-art technology and marine ingenuity.’ 
Nexus will be operational in the spring of 2015. The vessel’s first project will be the Gemini wind farm at 55 km off the 
coast of Schiermonnikoog.

Lauching of the Nexus.
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het eerst in de Golf van Mexico ingezet. 
Hans van Gaalen: "We hadden een contract 
gesloten met Permaducto die in opdracht 
van Pemex acht jackets en acht topsides 
voor het Kuzuma/Cantarell project in de 
Golf van Mexico moest installeren. Van 
Permaducto kregen wij de opdracht om 
de drie zwaarste topsides, met gewichten 
van 3.100 tot 3.500 ton, plus een zwaar 
jacket te plaatsen. Dit werk zou zo'n 
42 dagen in beslag nemen." 

Refurbishment
En kortgeleden stond voor Maersk Oil 
in de Deense sector van de Noordzee 
een bijzonder project in het Tyra veld op 
het programma. Van Gaalen: "Het ging 
hierbij om een refurbishment project dat 
heel strikt op een bepaalde datum diende 
te worden uitgevoerd. Het betrof het 
verwijderen van een affakkeltoren en een 
grote brug en het installeren van een 
nieuwe toren en brug. Naast het 
transport en de installatie moest door 
ons ook constructiewerk worden verricht. 
Voor het transport van de brug hadden 
we een outrigger frame aan de zijkant 
van de Oleg Strashnov bevestigd."

Een flinke liftoperatie betrof in april van 
dit jaar de installatie van de 3.300 ton 
wegende topside van het Meerwind 
transformatorplatform in de Duitse 
Bocht. Deze opdracht kwam uit de 
offshore windenergiesector”. Bas Zoon 
zegt hierover: "Momenteel is het nog zo 
dat we met de Oleg Strashnov voor 60 
procent opdrachten uitvoeren in de 
renewables sector en voor 40 procent in 

Hoogstandjes
In 2013 verrichtte de Oleg Strashnov 
wederom een hoogstandje. "Voor de 
kust van Qatar moesten we destijds drie 
wellhead decks en een living quarter voor 
het Rasgas project plaatsen. De elk zo'n 
3.000 ton wegen dekken werden 
aangevoerd met een heavylifter van 
COSCO. Die dekken bleven tijdens het 
vervoer naar de installatielocatie, tot 
28 kilometer, in onze kraan hangen. 
Om de dekken te kunnen plaatsen, 
moesten ze nauwkeurig horizontaal 
worden gehouden. Er kwam namelijk 
nogal wat bij kijken aangezien de dekken 
over hele lange palen moesten worden 
gezet op locaties met gas wells. Dit werk 
hebben we geheel op dp gedaan. 
Opgemerkt dient te worden dat hier 
heel veel engineeringwerk aan vooraf is 
gegaan," vertelt Bas Zoon. Collega Hans 
van Gaalen vervolgt: "Ook beschikken 
we in Zoetermeer over een geweldige 
engineering afdeling waar op dit 
moment zo'n 130 specialisten werkzaam 
zijn. Dit is hier ongeveer de helft van 
onze totale personeelsbestand." 
Verder zijn in 2013 in de Nederlandse 
sector van de Noordzee voor GDF SUEZ 
E&P Nederland drie jackets met topsides 
geïnstalleerd. Overigens gaat de Oleg 
Strashnov, samen met de Stanislav Yudin, 
dit en ook volgend jaar voor GDF SUEZ 
E&P UK in de Britse sector van de 
Noordzee installatiewerk uitvoeren 
ten behoeve van het Cygnus project.

Golf van Mexico
Begin dit jaar is de Oleg Strashnov voor 

de olie- en gasindustrie. Maar in de 
laatste sector zien we het vertrouwen 
toenemen om de Oleg Strashnov in te 
zetten. Over niet al te lange tijd 
verwachten we dan ook dat dit vaartuig 
voor 60 procent werk uit deze sector 
krijgt en voor 40 procent uit de renewables 
sector. Dankzij de komst van de Oleg 
Strashnov hebben wij vorig jaar al een 
global framework contract met Shell 
mogen sluiten. En daarbij opent het 
kraanvaartuig voor ons ook de deur 
naar de diepwater installatiemarkt." 
Ondertussen wordt op dit gebied voor 
Subsea 7 al een project voorbereid. 
Het betreft de installatie in 140 meter 
diep water van een 500 ton wegende 
wet gas compressorstation en een 300 
ton wegende protection structure voor 
het Gullfaks project van Statoil.

FPSO
Naast het uitvoeren van diepwater installatie-
werk ziet Hans van Gaalen ook kansen 
voor de Oleg Strashnov in de FPSO markt. 
"Met haar kraan en dp systeem is dit 
vaartuig bij uitstek geschikt om offshore 
modules van FPSO's uit te wisselen. De kraan 
heeft een 5.000-tons main hoist met een 
maximale hijshoogte van 102 meter en 
een auxiliary hoist van 800 ton met een 
hijshoogte van 132 meter. Beide ideaal om 
installatiewerk op grote FPSO's te kunnen 
verrichten. Maar ik zie ook een goede 
toekomst als het gaat om het installeren van 
TLP's en SPAR boeien in diep water. We 
hebben hiervoor niet alleen de juiste schepen, 
maar ook de specialisten om alles goed voor 
te bereiden en heel slagvaardig uit te voeren."

INSTALLATIE INSTALLATIE

Business Acquisition Manager Americas 
& Africa Hans van Gaalen en Project 
Manager Bas Zoon, beiden werkzaam 
voor Seaway Heavy Lifting, zijn zeer 
te spreken over de Oleg Strashnov. 
Een 183 meter lang en 47 meter breed 
monohull crane vessel, uitgerust met een 
5.000-tons kraan en een laadcapaciteit 
van 8.500 ton. Hans van Gaalen: 
"De Oleg Strashnov is van de allerbeste 
materialen bij een kwaliteitswerf in 
Nederland gebouwd. Bij dit schip spreken 
we over een dual hull design. Boven aan 
de romp zijn aan weerszijden sponsoons 
aangebracht met een breedte van zo'n 
4,5 meter. Bij het uitvoeren van hijswerk 
wordt het schip geballast. Doordat de 
sponsoons in het water komen, wordt 
het schip ineens zo'n negen meter 
breder, waardoor de stabiliteit toeneemt. 
Moet het schip worden verplaatst, dan 
ontballasten we de Oleg Strashnov weer. 
De sponsoons komen boven water en 
de romp is dan zo slank dat we heel snel 
kunnen varen." Bas Zoon vult aan: 
"Wij kunnen zelfs een snelheid van 14 
knopen halen. Dat is best uniek voor een 
schip met zo'n zware kraan.” 

Bijzonder is ook dat het A-frame boven 
op de kraan kan worden neergeklapt, 
zodat de Oleg Strashnov het Suezkanaal 
kan passeren en niet helemaal om Afrika 
heen hoeft te varen. Andere zaken die 
de inzetbaarheid van het schip verbreden 
is het trolleyblok dat heel snel tegen de 
kraanboom kan oprijden en de snelheid 
van het ballastsysteem. Dit bevordert de 
snelheid van de uit te voeren 
werkzaamheden aanzienlijk.

Volop werk
Vanaf de oplevering is de Oleg Strashnov 
eigenlijk continu aan het werk geweest. 
Bas Zoon: "Eerst is het vaartuig in  
twintig dagen tijd in bedrijf gesteld en 
gemobiliseerd. Vervolgens zijn we er van 
april tot en met augustus voor 
de kust van Engeland bij de 
aanleg van een 
windturbinepark
installatiewerk mee 
gaan uitvoeren. 

Hierbij zijn door ons ook twee topsides 
van transformatorplatformen 
geïnstalleerd. Kort daarop kregen we  
ons eerste installatieproject vanuit de 
olie- en gassector. Dit betrof het in de 
Britse sector van de Noordzee plaatsen 
van een 2.200 ton wegend dek voor het 
RWE Clipper South platform van Shell."

Vervolgens kwamen er steeds meer 
opdrachten vanuit deze sector. Zoon 
vervolgt: "Een hele bijzondere 
installatieklus is begin 2012 in Indiase 
wateren geklaard. Daar is onder andere 
ten behoeve van het Mumbai North 
project voor in totaal 40.000 ton aan 
installatiewerk aan bruggen, modules, 
en dergelijke uitgevoerd. En hierbij 
schreef de Oleg Strashnov met de 
installatie van een topside van 4.000 ton 
ook de zwaarste lift voor Seaway Heavy 
Lifting op haar naam. Het was een heel 
kritische lift op dp in een zeegebied met 
flinke golfslag. Ook de snelheid waarmee 
we al dit installatiewerk uitvoerden 
lag hoog, want we wilden voor
het moessonseizoen klaar zijn."

OLEG STRASHNOV WINT AAN VERTROUWEN

Steeds meer werk uit de 
olie- en gasindustrie

Het is alweer ruim drie jaar geleden, 2011, dat IHC Merwede het gloednieuwe monohull crane vessel Oleg Strashnov 

aan Seaway Heavy Lifting uit Zoetermeer opleverde. Sinds die tijd heeft het innovatieve vaartuig haar grote waarde 

in de offshore windenergiesector al meer dan eens bewezen. Maar ook in de olie- en gasindustrie offshore worden 

steeds meer bijzondere projecten uitgevoerd met het kraanschip dat zich dankzij haar unieke rompvorm met een 

transit speed van maar liefst 14 knopen heel snel kan verplaatsen.

Met de installatie van een 4.000 ton 

wegende topside in Indiase wateren is door 

de Oleg Strashnov een recordlift voor 

 Seaway Heavy Lifting uitgevoerd (foto: SHL).

Offshore Qatar zijn met de Oleg Strashnov vlak na elkaar drie wellhead decks geïnstalleerd (foto: SHL).
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het eerst in de Golf van Mexico ingezet. 
Hans van Gaalen: "We hadden een contract 
gesloten met Permaducto die in opdracht 
van Pemex acht jackets en acht topsides 
voor het Kuzuma/Cantarell project in de 
Golf van Mexico moest installeren. Van 
Permaducto kregen wij de opdracht om 
de drie zwaarste topsides, met gewichten 
van 3.100 tot 3.500 ton, plus een zwaar 
jacket te plaatsen. Dit werk zou zo'n 
42 dagen in beslag nemen." 

Refurbishment
En kortgeleden stond voor Maersk Oil 
in de Deense sector van de Noordzee 
een bijzonder project in het Tyra veld op 
het programma. Van Gaalen: "Het ging 
hierbij om een refurbishment project dat 
heel strikt op een bepaalde datum diende 
te worden uitgevoerd. Het betrof het 
verwijderen van een affakkeltoren en een 
grote brug en het installeren van een 
nieuwe toren en brug. Naast het 
transport en de installatie moest door 
ons ook constructiewerk worden verricht. 
Voor het transport van de brug hadden 
we een outrigger frame aan de zijkant 
van de Oleg Strashnov bevestigd."

Een flinke liftoperatie betrof in april van 
dit jaar de installatie van de 3.300 ton 
wegende topside van het Meerwind 
transformatorplatform in de Duitse 
Bocht. Deze opdracht kwam uit de 
offshore windenergiesector”. Bas Zoon 
zegt hierover: "Momenteel is het nog zo 
dat we met de Oleg Strashnov voor 60 
procent opdrachten uitvoeren in de 
renewables sector en voor 40 procent in 

Hoogstandjes
In 2013 verrichtte de Oleg Strashnov 
wederom een hoogstandje. "Voor de 
kust van Qatar moesten we destijds drie 
wellhead decks en een living quarter voor 
het Rasgas project plaatsen. De elk zo'n 
3.000 ton wegen dekken werden 
aangevoerd met een heavylifter van 
COSCO. Die dekken bleven tijdens het 
vervoer naar de installatielocatie, tot 
28 kilometer, in onze kraan hangen. 
Om de dekken te kunnen plaatsen, 
moesten ze nauwkeurig horizontaal 
worden gehouden. Er kwam namelijk 
nogal wat bij kijken aangezien de dekken 
over hele lange palen moesten worden 
gezet op locaties met gas wells. Dit werk 
hebben we geheel op dp gedaan. 
Opgemerkt dient te worden dat hier 
heel veel engineeringwerk aan vooraf is 
gegaan," vertelt Bas Zoon. Collega Hans 
van Gaalen vervolgt: "Ook beschikken 
we in Zoetermeer over een geweldige 
engineering afdeling waar op dit 
moment zo'n 130 specialisten werkzaam 
zijn. Dit is hier ongeveer de helft van 
onze totale personeelsbestand." 
Verder zijn in 2013 in de Nederlandse 
sector van de Noordzee voor GDF SUEZ 
E&P Nederland drie jackets met topsides 
geïnstalleerd. Overigens gaat de Oleg 
Strashnov, samen met de Stanislav Yudin, 
dit en ook volgend jaar voor GDF SUEZ 
E&P UK in de Britse sector van de 
Noordzee installatiewerk uitvoeren 
ten behoeve van het Cygnus project.

Golf van Mexico
Begin dit jaar is de Oleg Strashnov voor 

de olie- en gasindustrie. Maar in de 
laatste sector zien we het vertrouwen 
toenemen om de Oleg Strashnov in te 
zetten. Over niet al te lange tijd 
verwachten we dan ook dat dit vaartuig 
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kraanvaartuig voor ons ook de deur 
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Ondertussen wordt op dit gebied voor 
Subsea 7 al een project voorbereid. 
Het betreft de installatie in 140 meter 
diep water van een 500 ton wegende 
wet gas compressorstation en een 300 
ton wegende protection structure voor 
het Gullfaks project van Statoil.
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Naast het uitvoeren van diepwater installatie-
werk ziet Hans van Gaalen ook kansen 
voor de Oleg Strashnov in de FPSO markt. 
"Met haar kraan en dp systeem is dit 
vaartuig bij uitstek geschikt om offshore 
modules van FPSO's uit te wisselen. De kraan 
heeft een 5.000-tons main hoist met een 
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hebben hiervoor niet alleen de juiste schepen, 
maar ook de specialisten om alles goed voor 
te bereiden en heel slagvaardig uit te voeren."
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te spreken over de Oleg Strashnov. 
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van 8.500 ton. Hans van Gaalen: 
"De Oleg Strashnov is van de allerbeste 
materialen bij een kwaliteitswerf in 
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4,5 meter. Bij het uitvoeren van hijswerk 
wordt het schip geballast. Doordat de 
sponsoons in het water komen, wordt 
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Moet het schip worden verplaatst, dan 
ontballasten we de Oleg Strashnov weer. 
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de romp is dan zo slank dat we heel snel 
kunnen varen." Bas Zoon vult aan: 
"Wij kunnen zelfs een snelheid van 14 
knopen halen. Dat is best uniek voor een 
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op de kraan kan worden neergeklapt, 
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flinke golfslag. Ook de snelheid waarmee 
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steeds meer bijzondere projecten uitgevoerd met het kraanschip dat zich dankzij haar unieke rompvorm met een 
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Offshore Qatar zijn met de Oleg Strashnov vlak na elkaar drie wellhead decks geïnstalleerd (foto: SHL).
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In 2014 three new wells are being drilled 
at the FA satellite and will be produced in 
free flow through the 16” pipeline. 
It is expected that these wells are fully 
operational by 2015. At that moment 
the existing wells at FA/FB will no longer 
produce via the compressor and will 
be backed out due to the high pipeline 
backpressure. At that moment in time 
the compressor becomes available 
again for the FF wells. 

SJP solves the problem
To prevent the FF wells from backing 
out in 2-3 years’ time, an eductor or 
technically speaking Surface Jet Pump 
(SJP) can be installed in the recycle of 
the compressor. An SJP uses the high 
pressure gas stream to boost a low 
pressure gas source and medium pressure 

the last belongs to ONE (Oranje-Nassau 
Energie). The satellite platforms feed 
production to L9FF via a 20km 16” 
pipeline and a 10km 6” pipeline, 
respectively. The L9FF wells are currently 
producing via a 2-stage compressor. 
This compressor is driven by an 11 MW 
gas turbine and has a capacity of 2.5 
to 3.0 million Nm3/d.

Flows and wells
A brief overview of the current systems 
and planned modifications:
The wells at satellites FA/FB were 
producing in free flow. Subsequently 
they are being produced through 
a compressor, which could result in 
a back out of the FF wells. Also the 
M7 monotower is connected to 
the compressor. 

gas can enter the compressor. In addition, 
an SJP requires little maintenance 
because it has no rotating parts, and 
it does not consume electricity. This 
concept has already been installed at 
NAM’s AWG (Ameland) platform where 
it operates to satisfaction.

The SJP on L9FF will become part of the 
overall gas production system. The L9FF 
platform already has a compressor skid. 
The SJP skid, measuring (LxW) 10x7 m, 
will be placed on top of the existing 
compressor skid. KCI is currently working 
on the design of this skid in which the 
SJP, two silencers and piping will be 
integrated. Also the selection process 
for the skid fabricator and other 
materials has been started up.

Project challenges 
Defining the operating envelope of 
the eductor, the tie-in points, the 
dynamic process simulations, the 
interaction with the existing compressor, 
and the installation of the eductor 
itself, are just some of the engineering 
challenges KCI project manager 
Roland van de Watering and his team 
are working on together with NAM.

ENGINEERING ENGINEERING

Schiedam-based engineering company 
KCI was selected because of their specific 
experience with similar offshore projects. 
KCI has integrated Jet Pumps (JPs) for 
condensate injection to export pipelines 
and also studied the concept of using 
Surface Jet Pumps for boosting gas in 
several projects. 

The concept selection of using an 
eductor upstream for the L9 export 

compressor was made by NAM and 
was the starting point of the KCI study. 
KCI is also familiar with the L9 
production system, from previous 
assignments by NAM. 

Partner
Samira Nazeri, KCI’s Business Unit 
Manager Oil & Gas, is extremely pleased 
that KCI has been awarded this project. 
“We are proud that NAM has chosen 

KCI as its engineering partner for this 
assignment. We know their requirements 
and the L9FF platform very well; we have 
designed the reception facilities on L9FF 
for the M7 monotower.”

L9 production system
The L9 production system consists of 
the manned production platform L9FF 
together with three satellite platforms: 
L9-FA, L9-FB and M7 among which 

SURFACE JET PUMP (SJP) 

Detailed design NAM 
L9FF Eductor project 
awarded to KCI

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is planning to extend and optimize the L9 production, located in the Dutch 

sector of the North Sea, and has contracted KCI for the detailed design of the L9 FF/FD back pressure reduction project. 

NAM is a 50/50 joint venture between Shell and Exxon Mobil. KCI already had early involvement in this project as NAM 

awarded the FEED study for this project to KCI last year.
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Overview of wellhead and production platform.

Visual of eductor skid.

'We are proud that NAM 

has chosen KCI as its

engineering partner 

for this assignment'.

Samira Nazeri, KCI’s Business 

Unit Manager Oil & Gas
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at the FA satellite and will be produced in 
free flow through the 16” pipeline. 
It is expected that these wells are fully 
operational by 2015. At that moment 
the existing wells at FA/FB will no longer 
produce via the compressor and will 
be backed out due to the high pipeline 
backpressure. At that moment in time 
the compressor becomes available 
again for the FF wells. 

SJP solves the problem
To prevent the FF wells from backing 
out in 2-3 years’ time, an eductor or 
technically speaking Surface Jet Pump 
(SJP) can be installed in the recycle of 
the compressor. An SJP uses the high 
pressure gas stream to boost a low 
pressure gas source and medium pressure 

the last belongs to ONE (Oranje-Nassau 
Energie). The satellite platforms feed 
production to L9FF via a 20km 16” 
pipeline and a 10km 6” pipeline, 
respectively. The L9FF wells are currently 
producing via a 2-stage compressor. 
This compressor is driven by an 11 MW 
gas turbine and has a capacity of 2.5 
to 3.0 million Nm3/d.

Flows and wells
A brief overview of the current systems 
and planned modifications:
The wells at satellites FA/FB were 
producing in free flow. Subsequently 
they are being produced through 
a compressor, which could result in 
a back out of the FF wells. Also the 
M7 monotower is connected to 
the compressor. 

gas can enter the compressor. In addition, 
an SJP requires little maintenance 
because it has no rotating parts, and 
it does not consume electricity. This 
concept has already been installed at 
NAM’s AWG (Ameland) platform where 
it operates to satisfaction.

The SJP on L9FF will become part of the 
overall gas production system. The L9FF 
platform already has a compressor skid. 
The SJP skid, measuring (LxW) 10x7 m, 
will be placed on top of the existing 
compressor skid. KCI is currently working 
on the design of this skid in which the 
SJP, two silencers and piping will be 
integrated. Also the selection process 
for the skid fabricator and other 
materials has been started up.

Project challenges 
Defining the operating envelope of 
the eductor, the tie-in points, the 
dynamic process simulations, the 
interaction with the existing compressor, 
and the installation of the eductor 
itself, are just some of the engineering 
challenges KCI project manager 
Roland van de Watering and his team 
are working on together with NAM.

ENGINEERING ENGINEERING

Schiedam-based engineering company 
KCI was selected because of their specific 
experience with similar offshore projects. 
KCI has integrated Jet Pumps (JPs) for 
condensate injection to export pipelines 
and also studied the concept of using 
Surface Jet Pumps for boosting gas in 
several projects. 

The concept selection of using an 
eductor upstream for the L9 export 

compressor was made by NAM and 
was the starting point of the KCI study. 
KCI is also familiar with the L9 
production system, from previous 
assignments by NAM. 

Partner
Samira Nazeri, KCI’s Business Unit 
Manager Oil & Gas, is extremely pleased 
that KCI has been awarded this project. 
“We are proud that NAM has chosen 

KCI as its engineering partner for this 
assignment. We know their requirements 
and the L9FF platform very well; we have 
designed the reception facilities on L9FF 
for the M7 monotower.”

L9 production system
The L9 production system consists of 
the manned production platform L9FF 
together with three satellite platforms: 
L9-FA, L9-FB and M7 among which 

SURFACE JET PUMP (SJP) 

Detailed design NAM 
L9FF Eductor project 
awarded to KCI

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is planning to extend and optimize the L9 production, located in the Dutch 

sector of the North Sea, and has contracted KCI for the detailed design of the L9 FF/FD back pressure reduction project. 

NAM is a 50/50 joint venture between Shell and Exxon Mobil. KCI already had early involvement in this project as NAM 

awarded the FEED study for this project to KCI last year.
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KCI project manager Roland van de Watering.

Samira Nazeri, KCI’s Business Unit Manager Oil & Gas, 

is extremely pleased that KCI has been awarded the NAM project.  
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UPENDING CONTROL SYSTEM FOR 
GINA KROG LAUNCH JACKET

Doedijns recently received an order to supply the complete Upending Control 
System (UCS) for the Gina Krog launch jacket currently being fabricated at the 
Heerema yard in Vlissingen. Weighing 17.000 tons with a height of 142 meters, 
a footprint of 60 x 50 meters and a top of 40 x 30 meter, the Gina Krog jacket 
is the largest launch jacket ever built at Heerema Fabrication Group’s Vlissingen 
yard. The jacket will be ready for sail away in April 2015.

With the advent of the very large platforms developed for offshore oil use today 
it is no longer a matter of simply opening a few valves and lifting the top of the 
platform with a derrick barge to upend it. The sheer weight of these structures 
(17.000 tonnes in the case of the Gina Krog jacket) is beyond the capacity of the 
largest offshore crane ships operating today. Even with a fleet of large lift cranes, 
the coordination and perfect sea conditions required would make a lift-flood 
method impractical and very expensive. 

Because of the large-size and cost of these platforms which must be set 
accurately in place under less than ideal sea conditions, much effort is required 
to design, detail, construct and operate reliable and versatile flooding systems. 

Doedijns will supply the complete Upending Control System which includes 
a Hydraulic Power Unit including control panels to control the flooding and 
venting valves, an umbilical and reeler, hosing and valves and actuators. 
Delivery is planned for Q3/2014.

COSCO TO BUILD TWO MORE PSVS FOR VROON

China’s COSCO Guang Dong Shipyard Co. Ltd is going to build a further two 
platform supply vessels of the ULSTEIN PX121 design for Vroon Offshore Services.
Ulstein has entered into an agreement with COSCO on delivering ship design, 
power & control equipment and on-site follow-up services. The first of totally six 
vessels in this series, VOS Pace, was launched on 30 June.

Each of Vroon’s six PSVs is scheduled for delivery in 2015 and intended for operation 
in European waters. Measuring 83.4 metres in length, with a beam of 18 metres, 
they boast a rectangular cargo deck of 830 square metres and a load capacity of 
4,200 tonnes (dwt).

The PX121, which has a maximum speed of approximately 15 knots and modern 
accommodation for 23 people, also comes with the iconic ULSTEIN X-BOW. The 
X-BOW offers efficiency over a wide draught range, which is important for PSVs as 
they often operate with varying loads. Furthermore, the X-BOW has unique, 
advantageous qualities in terms of motion and propulsion efficiency in moderate and 
heavy seas. Its innovative shape eliminates wave slamming and bow impact delivering 
better performance, while reducing noise and vibration, which in turn translates to 
enhanced crew comfort and safety levels.

VOS PACE PSV 
LAUNCHED IN CHINA

Vroon has announced that on Monday 
30 June, the launching of VOS Pace 
took place at COSCO Guangdong 
Shipyard in China. VOS Pace is a 
platform-supply vessel (PSV), a 
cutting-edge Ulstein PX121 design, 
currently under construction at the 
shipyard for Vroon Offshore Services. 
The vessel is the first of six PSVs under 
construction at the shipyard. 
The vessels are scheduled for 
delivery in 2015 and are intended 
for operation in European waters.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL

ANTWERP WELCOMES 1 
BILLION DOLLAR INVESTMENT

Antwerp Port Authority is extremely 
pleased with the decision by ExxonMobil 
to invest more than 1 billion dollars in its 
refinery in the port of Antwerp. The 
investment demonstrates ExxonMobil’s 
confidence in the port of Antwerp and in 
the European industry, which in these 
challenging times is a very positive signal.  

The existing ExxonMobil refinery in 
Antwerp is one of the company’s best 
in terms of cost and energy efficiency. 
The new refinery will convert heavy, 
high-sulphur remainder fractions into 
cleaner oil products and transport fuel 
such as diesel and fuel oil for shipping. 

This will enable ExxonMobil to extend 
its product range in Antwerp and 
strengthen its worldwide competitive 
position. This is not the first time that 
ExxonMobil has expanded its facilities 
in Antwerp by investing in innovative 
technology: over the past decade 
the company has sunk more than 
2 billion dollars in Antwerp to meet 
European demand for fuels and 
other oil products. VAN OORD’S CABLE-LAYING VESSEL LAUNCHED

Van Oord’s new DP2 cable-laying vessel Nexus was successfully launched at Damen Shipyards in Galati, Romania on 30 June 2014. 
The 123 m multipurpose vessel will be deployed installing electrical cables for offshore wind farms.

The 123 m multipurpose vessel will be deployed installing electrical cables for offshore wind farms. With a beam of almost 28 m 
and a dynamic positioning system, Nexus vessel will be equipped with a huge cable carousel with a capacity of more than 5,000 
tons and an offshore crane that will enable it to lay heavy and long export cables. The vessel has accommodation for 90 people. 
Van Oord and Damen have jointly developed the vessel.

Van Oord has made the investment in this innovative vessel to pursue its strategy to offer Engineering, Procurement and 
Construction (EPC) contracts to offshore wind farm developers. CEO Pieter van Oord: ‘This investment highlights our drive 
to continuously serve new and existing markets by investing in state-of-the-art technology and marine ingenuity.’ 
Nexus will be operational in the spring of 2015. The vessel’s first project will be the Gemini wind farm at 55 km off the 
coast of Schiermonnikoog.

Lauching of the Nexus.

IHC VERKOOPT DOCHTER IHC SEALING SOLUTIONS

IHC heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van 100% van de aandelen in
dochter IHC Sealing Solutions. Nieuwe eigenaren zijn Willem Steenge, die als CEO 
mede verantwoordelijk is geweest voor de sterke groei van IHC Sealing Solutions in 
de afgelopen jaren, en Rabo Participaties (RaPar).  Met de verkoop zorgt IHC voor 
een verdere focus op haar kernactiviteiten: het geïntegreerd aanbieden van 
innovatieve schepen, geavanceerd equipment en life cycle support aan de
bagger-, natte mijnbouw- en offshoremarkt.

Bram Roelse, CEO van IHC: “IHC Sealing Solutions is een heel stabiel en gezond 
bedrijf, dat met mooie projecten bezig is en sterke patenten heeft. De activiteiten 
houden echter niet direct verband met de strategie van IHC. IHC Sealing Solutions 
opereert al zelfstandig sinds 1979 en haar doelmarkten liggen voor het overgrote 
deel buiten die van IHC.”

IHC Sealing Solutions gaat verder onder 
leiding van CEO Willem Steenge, die de 
afgelopen veertien jaar een sterke groei 
en professionaliseringsslag van het 
bedrijf heeft gewaarborgd. 

Met Rabo Participaties en Rabobank 
als financiële partners is een sterk team 
gevormd om de markt te kunnen 
blijven bedienen met de dienstverlening, 
waarin kwaliteit, betrokkenheid en 
betrouwbaarheid voorop staan. 

Steenge: “Als management zijn wij 
zeer verheugd met deze overname. 
Samen met onze collega’s van IHC 
Sealing Solutions, RaPar en Rabobank 
als financiële partners zien wij de 
toekomst dan ook zeer positief 
tegemoet. We stellen alles in het werk 
om de dienstverlening en groei van 
de afgelopen jaren te continueren 
en verbeteren.

De nieuwe CEO Willem Steenge.

VSMC VERWERFT 
KABELLEGCONTRACT 

VSMC uit Papendrecht heeft een 
contract verworven van Dudgeon 
Offshore Wind Limited, eigendom van 
het Noorse Statoil en Statkraft, voor de 
aanleg van elektriciteitskabels voor het 
offshore windmolenpark Dudgeon. 

Het project heeft een totale 
contractwaarde van EUR 110 miljoen.
In 2015 start VSMC met twee 
horizontaal gestuurde boringen van 
1,1 kilometer ten behoeve van de 
installatie van twee 42 kilometer 
lange stroomkabels die het offshore 
windmolenpark met het vasteland 
verbinden in 2016. Daarnaast omvat 
het project het ontwerpen, leveren, 
installeren, aansluiten en testen van 
67 stroomkabels tussen de 
windturbines met een totale lengte 
van circa 100 kilometer. Het offshore 
windmolenpark Dudgeon ligt 32 
kilometer uit de kust in de Noordzee, 
ter hoogte van Noord Norfolk, 
Verenigd Koninkrijk. De 67 windturbines 
kunnen een totaalvermogen van 
400MW genereren.
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and a dynamic positioning system, Nexus vessel will be equipped with a huge cable carousel with a capacity of more than 5,000 
tons and an offshore crane that will enable it to lay heavy and long export cables. The vessel has accommodation for 90 people. 
Van Oord and Damen have jointly developed the vessel.

Van Oord has made the investment in this innovative vessel to pursue its strategy to offer Engineering, Procurement and 
Construction (EPC) contracts to offshore wind farm developers. CEO Pieter van Oord: ‘This investment highlights our drive 
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coast of Schiermonnikoog.

Lauching of the Nexus.
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INSPECTOR OFFSHORE

For this versatile, diverse and growth-oriented job we are looking for candidates with training ONC  or HNC Engineering, Marine 

Engineering or General Operating Engineering supplemented with training IKT 2 (preferably SKO 2 certified), supplemented 

with PED, EEMUA 158 API rp2a, AWS D1.1 and knowledge of BS 3650 and ISO 19902. Additionally, you have several years 
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sibility. You are in possession of a driving license and have a flexible and practical attitude. 

Interested?

Please submit your cv and cover letter in English to our HR department via the following email address: 

paul.meester@nl.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS
Human Resources Department
PO Box 2620, 3800 GD AMERSFOORT
Tel.: +31 (0)88 - 450 55 00
E-mail: hrmnld@nl.bureauveritas.com
www.bureauveritas.nl

offshore-veritas 140818.indd   1 18-08-14   11:22

P  +31 (0)164 214 343
E  info@dcndiving.com
www.dcndiving.com

The purpose-built facility consists of two 

4 man living chambers, a transfer hub, 

a testing, training and welding chamber, 

a rescue chamber and a control room. 

Every possible hyperbaric working situation 

can be simulated with a working pressure 

of up to 200 M.

Comprehensive support from start to finish.

 Training

 Hyperbaric welding

 Subsea testing

 Consulting

HYPErbarIC tEStIng, 
      traInIng anD WElDIng CEntrE 

unIQuE In HOllanD. unCOMMOn anYWHErE In tHE WOrlD.

your subsea service provider

Eén naam zegt voldoende:

Hydrauvision.com

Peter Kesteloo, groepsleider bij Hydrauvision 
Systems, is verantwoordelijk voor de continuïteit
van een project. Een mooi voorbeeld is een serie
Continues Jack-up Systems voor de windmolen-
bouw: „Samen met mijn team bouw ik de units in
onze werkplaats. Na de testfase worden de units
weer uit elkaar gehaald en verscheept naar Dubai.
Mijn collega’s van Services bouwen de units ter
plaatse weer op.”

Hydraulic solutions
Peter: „We krijgen steeds meer ervaring in het
bouwen van kleine series. Het werkt heel efficiënt,
de doorlooptijd verkort aanzienlijk. Het voordeel
voor de klant? Hydrauvision levert topkwaliteit op
topsnelheid!” 

Leer ons kennen 
tijdens de 

Open Dag 
op

6 september
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landturbine, beide direct drive. TKF 
(Twentse Kabelfabriek) informeert de 
bezoekers over zeekabels en flexibele 
oplossingen voor kabels naar 
turbinegondels. Energieonderzoeks-
centrum ECN informeert bezoekers over 
offshore windpark opbrengstsimulaties 
en de ontwikkeling en optimalisatie van 
offshore windprojecten. Vele Nederlandse 
exposanten presenteren hun kennis en 
expertise op diverse andere vakgebieden, 
waaronder systeemintegrator Bakker 
Sliedrecht, composiet productontwerp 
specialist Pontis Engineering, en LIFT-TEX 
Industrie gespecialiseerd in touwen en 
trossen voor zware toepassing.

Doelstelling
Nederland heeft als doelstelling tot 
2020 6000MW op land te hebben 
geïnstalleerd en offshore 4500MW in 
2023.  Deze doelstelling is vastgelegd
in het Energieakkoord, een bindende 
overeenkomst tussen de Nederlandse 
regering en een aantal partijen getekend 
in 2013. Een onderdeel van dit 
programma is dat de kosten van offshore 
windenergie (€/MWh) stapsgewijs met 
40% moeten dalen. De gecombineerde 
doelstelling is gezien de openstaande 
taakstelling en krappe tijdsplanning 
ambitieus, waardoor grote projecten 
nodig zijn inclusief windpark 
Noordoostpolder. Dit project omvat 
38 E-126-Enercon-turbines van elk 
7,5MW op land en 48 3MW-turbines 
van Siemens die in ondiep water zullen 
worden gebouwd, waarvoor innovatieve 

installatiemethodes nodig zijn. 
Bezoekers kunnen details over 

dit grootschalige project van 
de direct betrokken 

exposanten in Hamburg 
krijgen. Een ander 

voorbeeld is een land 
windpark bij Delfzijl 

in het Noorden, 
waarvoor de 

exposant 
Nordex in 

Onder de Nederlandse exposanten, 
behoren wereldwijd opererende offshore 
ondernemingen zoals Van Oord Offshore 
Wind Projects, Seaway Heavy Lifting 
Engineering en Damen Shipyard Group. 
Nederlandse bedrijven uit de maritieme 
industrie zoals ontwerpers van 
kraanschepen, ontwerpers en bouwers 
van speciale kranen, heihamers, en 
fundaties en vele andere zeer 
gespecialiseerde ondernemingen bezitten 
een groot marktaandeel op de Europese 
offshore windmarkt. Ook exposanten 
gespecialiseerd in zeebodemonderzoek, 
de ontwikkeling en installatie van 
windturbines en offshore fundamenten, 
de productie van andere componenten 
en systemen en in het leggen van 
zeekabels zullen vertegenwoordigd zijn.

Indruk
De Nederlands/Chinese producent van 
windturbines XEMC Darwind zal 
bezoekers een indruk geven van een al 
bestaande 5MW offshore turbine en een 
in ontwikkeling zijnde 4,5 MW 

opdracht van energiebedrijf Eneco 19 
3,3MW turbines van de nieuwe 
N100/3300 Delta serie zal leveren. 
Een derde grootschalig Noordzee 
windpark is Luchterduinen, waar Eneco 
43 Vestas V112-3.0MW turbines zal 
installeren. Offshore specialist Van Oord 
zal haar nieuwe installatieschip Aeolus 
hier voor het eerst inzetten. Bezoekers 
kunnen door Van Oord over de 
laatste fundatieoplossingen en het 
installatieschip worden geïnformeerd. 

Totaalconcept
Het 600MW Gemini offshore windproject 
zal ten noorden van het eiland 
Schiermonnikoog worden gebouwd. 
Siemens levert voor dit project 150 4MW 
turbines van de nieuwe SWT-4.0-130 
serie, en zal daarnaast windpark service 
en onderhoud voor de komende 15 jaar 
verzorgen. Hiervoor is een nieuw ‘service 
operation’ concept ontwikkeld bestaande 
uit een permanent in/bij het windpark 
gestationeerd hotelschip voor personeel 
en reservedelen en een ‘standby’ 
helikopter. De doelstelling van dit 
innovatieve ‘totaalconcept’ is het 
verhogen van de turbine en windpark 
beschikbaarheid, onafhankelijk van 
golfhoogte en andere ongunstige 
weersomstandigheden. De omvang 
van de geplande Nederlandse offshore 
en landprojecten biedt kansen tot 
internationale opdrachten en 
samenwerkingsverbanden voor 
gespecialiseerde internationale 
technologieondernemingen en 
andere specialisten.

WindEnergy Hamburg is de internationaal 
leidende vakbeurs voor de internationale 
windindustrie. Het mondiale karakter 
wordt benadrukt door de aanwezigheid 
van leidende windturbine producenten 
als Alstom, Daewoo, Enercon, Gamesa, 
GE, Nordex, Senvion, Vensys en Vestas. 
Daarnaast exposeren vele 
toonaangevende ondernemingen uit 
alle relevante marktsegmenten van 
projectontwikkelaars tot producenten, 
toeleveranciers, financiers, exploitanten, 
energiebedrijven en andere zakelijke 
dienstverleners. Naast de grote ‘key 
players’ zullen vele kleine en middelgrote 
(innovatieve) bedrijven in Hamburg 

aanwezig zijn, die opnieuw de 
gehele industrie en waardeketen 

vertegenwoordigen. 

Copyright foto:  

Bosch & Van Rijn.

WINDENERGIE WINDENERGIE

GROTE AMBITIES VOOR ON- & OFFSHORE

Nederland prominent 
aanwezig op 
WindEnergy Hamburg

WindEnergy Hamburg is van 23 - 26 september 2014 dé ontmoetingsplek voor professionals uit de 

internationale energie branche. Rond 1000 exposanten afkomstig uit de hele wereld zullen vier dagen 

lang de laatste innovaties en noviteiten op het vlak van technologieontwikkeling en dienstverlening te 

zien krijgen. Daardoor wordt WindEnergy Hamburg de nieuwe toonaangevende vakbeurs voor de 

gehele keten van windenergie op land tot offshore. Tijdens de première in Hamburg zullen talrijke 

ondernemingen Nederland vertegenwoordigen en ook in een eigen nationaal paviljoen. 

De Aeolus van Van Oord zal voor het eerst worden ingezet bij de bouw van het derde grootschalige Noordzee windpark Luchterduinen van Eneco.
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turbinegondels. Energieonderzoeks-
centrum ECN informeert bezoekers over 
offshore windpark opbrengstsimulaties 
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offshore windprojecten. Vele Nederlandse 
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waaronder systeemintegrator Bakker 
Sliedrecht, composiet productontwerp 
specialist Pontis Engineering, en LIFT-TEX 
Industrie gespecialiseerd in touwen en 
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40% moeten dalen. De gecombineerde 
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worden gebouwd, waarvoor innovatieve 
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Onder de Nederlandse exposanten, 
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van speciale kranen, heihamers, en 
fundaties en vele andere zeer 
gespecialiseerde ondernemingen bezitten 
een groot marktaandeel op de Europese 
offshore windmarkt. Ook exposanten 
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de productie van andere componenten 
en systemen en in het leggen van 
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Indruk
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windturbines XEMC Darwind zal 
bezoekers een indruk geven van een al 
bestaande 5MW offshore turbine en een 
in ontwikkeling zijnde 4,5 MW 
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Een derde grootschalig Noordzee 
windpark is Luchterduinen, waar Eneco 
43 Vestas V112-3.0MW turbines zal 
installeren. Offshore specialist Van Oord 
zal haar nieuwe installatieschip Aeolus 
hier voor het eerst inzetten. Bezoekers 
kunnen door Van Oord over de 
laatste fundatieoplossingen en het 
installatieschip worden geïnformeerd. 

Totaalconcept
Het 600MW Gemini offshore windproject 
zal ten noorden van het eiland 
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Copyright foto:  

Bosch & Van Rijn.

WINDENERGIE WINDENERGIE

GROTE AMBITIES VOOR ON- & OFFSHORE

Nederland prominent 
aanwezig op 
WindEnergy Hamburg

WindEnergy Hamburg is van 23 - 26 september 2014 dé ontmoetingsplek voor professionals uit de 

internationale energie branche. Rond 1000 exposanten afkomstig uit de hele wereld zullen vier dagen 

lang de laatste innovaties en noviteiten op het vlak van technologieontwikkeling en dienstverlening te 

zien krijgen. Daardoor wordt WindEnergy Hamburg de nieuwe toonaangevende vakbeurs voor de 

gehele keten van windenergie op land tot offshore. Tijdens de première in Hamburg zullen talrijke 

ondernemingen Nederland vertegenwoordigen en ook in een eigen nationaal paviljoen. 

De Aeolus van Van Oord zal voor het eerst worden ingezet bij de bouw van het derde grootschalige Noordzee windpark Luchterduinen van Eneco.
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De kosten van offshore windparken 
bestaan voor ongeveer 25 procent uit 
onderhoud en bedrijfsvoering (O&M). 
Dit is relatief hoog ten opzichte van de 
onderhoudskosten van windparken 
op land. De kosten voor onderhoud en 
bedrijfsvoering van offshore windparken 
bedragen rond drie eurocent per 
kilowattuur stroom. Glen Donnelly, 
business development ECN zegt op 
de site van Wind Energy Nieuws: 
“Het is mogelijk deze kosten met een 
derde te verlagen binnen tien jaar.” 
Innovatieve tools en processen zijn 
essentieel om dit doel te bereiken. 
Het O&M-systeem (Operations & 
Maintenance Systeem) van ECN is nu klaar 
en zal de industrie helpen om tegen lagere 
kosten windparken op zee te runnen.

Windparken leveren talloze data op. 
Honderden sensoren op de turbines 
verzamelen data en sturen deze door. 
Ook technici en monteurs verzamelen 
data. Al deze data gaan over storingen, 
reparaties en onderhoudsbeurten, 
benodigde reserveonderdelen, de inzet 
van monteurs, maar ook de belasting en 

de levensduur van turbines. Ze komen 
samen in het O&M-systeem. Essent/RWE 
stelt operationele data aan ECN 
beschikbaar om het O&M-systeem 
op basis van reële gegevens te kunnen 
testen. Niels Bijkersma, projectmanager 
bij RWE Innogy: “Dankzij onze langjarige 
ervaringen met het beheer en onderhoud 
van offshore windparken in het Verenigd 
Koninkrijk kunnen wij bijdragen aan 
het geavanceerde O&M-systeem 
van ECN dat aan de behoeftes van 
kostenbewuste exploitanten voldoet.” 
Met name door beter preventief 
onderhoud kunnen veel plotselinge 
storingen en schade voorkomen 
worden, wat kosten bespaart.

“Gezien de voorziene groei van offshore 
windenergie in de komende jaren is 
kostenbesparing een belangrijk 
onderwerp. Als je weet welke data je met 
welke reden verzamelt en deze snel en 
goed analyseert, dan heb je waardevolle 
informatie voor een uitgekiende O&M-
strategie,” licht Glen Donnelly van ECN 
toe. Op die manier kunnen exploitanten 
van windparken bijvoorbeeld precies 

plannen hoeveel werkboten nodig zijn, 
hoeveel mensen in het onderhoudsteam 
moeten zitten, welke onderdelen ze op 
voorraad moeten houden en wanneer 
onderhoud gepland moet worden. 
“Door dat betere inzicht kunnen ze
fors besparen op hun kosten. 
Ook kan voorkomen worden dat 
turbines onverwacht stilstaan en 
geen energie leveren.”

Het verlagen van de kosten van 
windparken op zee is een voorwaarde 
om de ambities uit het vorig jaar 
gesloten Nationaal Energieakkoord waar 
te kunnen maken. In het Energieakkoord 
is de intentie vastgelegd om te komen 
tot 4450 MW wind op zee in 2023. 
Daarin is rekening gehouden met 
een steeds oplopende kostprijsdaling. 
Het onderhoudssysteem is een van 
de schakels in de totale kostprijs en 
is ontwikkeld binnen het FLOW-
programma. FLOW richt zich op 
kostenreductie van grote offshore 
windparken en stimuleert Nederlandse 
bedrijven te innoveren in deze 
snel groeiende sector.

VOOR WINDPARKEN OP ZEE 

nieuw onderhoudssysteem 
verlaagt kosten 

Een nieuw systeem voor de bedrijfsvoering moet de onderhoudskosten voor windparken op zee significant gaan 

verlagen. Het systeem is ontwikkeld door Energieonderzoek Centrum Nederland met behulp van data van 

energiebedrijf Essent/RWE. Het systeem verzamelt en analyseert snel en nauwkeurig data van offshore 

windparken, om te komen tot een kostenverlagende strategie voor onderhoud en bedrijfsvoering.
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productie van GTL-producten (gas-to-
liquids), waarbij aardgas wordt omgezet 
in hoogstaande, milieuvriendelijke en 
commercieel aantrekkelijke vloeibare 
brandstoffen en smeermiddelen. Dit is 
het resultaat van onze voortdurende 
zoektocht naar alternatieven voor olie. 
Onder de noemer XTL (Anything to 
Liquids) passen we inmiddels hetzelfde 
proces toe om te kijken of we ook andere 
grondstoffen die koolstof en waterstof 
bevatten, om kunnen zetten in 
hoogwaardige, vloeibare brandstof. 
 

De Shell-benadering van open innovatie 
is om innovatieve technologieën te 
genereren bij en met partners, om die 

Shell verwacht de komende jaren in 
Nederland honderden miljoenen euro per 
jaar te investeren in R&D en innovatie. 
Een groot deel hiervan zal worden 
besteed in technologiecentra in Rijswijk 
en Amsterdam. Shell’s technologiecentrum 
in Amsterdam (Shell Technology Centre 
Amsterdam ‘STCA’) viert dit jaar haar 
100-jarig bestaan. Het centrum vindt 
haar oorsprong in het op 24 februari 
1914 in gebruik genomen laboratorium 
van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
dat net als STCA gevestigd was aan de 
noordelijke IJ-oever in Amsterdam.  
Tijdens de afgelopen 100 jaar heeft  
STCA vele innovaties voortgebracht.  
Een van de meest baanbrekende daarvan 
is de technologie die zorgt voor de 

vervolgens snel in te kunnen zetten. 
Voorbeelden van Shell’s open innovatie 
aanpak zijn het Shell Technology 
Ventures (STV) initiatief dat zich richt  
op veelbelovende start-ups in de 
energiesector; het Shell GameChanger-
programma dat zowel Shell medewerkers 
als externe partijen vraagt met 
ideeën voor het oplossen van 
energie-uitdagingen te komen; en 
Shell TechWorks – een programma 
met als doel Shell’s aanwezigheid in 
geselecteerde wereldwijde innovatie-
hotspots uit te breiden om zo de 
praktische realisatie van door andere 
sectoren ontwikkelde technologieën 
te versnellen en een cultuur van 
open innovatie te creëren.

INNOVATIE INNOVATIE

Dit blijkt uit onderzoek door Ipsos 
(op twee na grootste marktonderzoek-
organisatie ter wereld) dat in het kader 
van het honderdjarig bestaan van Shell 
Technology Centre Amsterdam (STCA) 
in opdracht van Shell in samenwerking 
met TNO is uitgevoerd. Vijfhonderd 
professionals in de leeftijd van 20 tot 35 
jaar hebben aan de studie meegewerkt.

Intensiever
Een ruime meerderheid (62%) 
beschouwt het gebrek aan 
samenwerking tussen overheid, 
universiteiten en het bedrijfsleven 
als de voornaamste barrière voor een 
versnelling van innovatie, die volgens 
young professionals nodig is om 
Nederland innovatief te houden. 
Zij vinden dat er nu stappen moeten 
worden gezet. Energie geldt hierbij als 
één van de aandachtsgebieden. Bijna 
drie kwart van de ondervraagden pleit 
voor een koplopers rol van Nederland 
ten aanzien van energie-innovatie. 
In internationale context moet 
Nederland hierin nog een slag maken. 
“Het onderzoek van Ipsos bevestigt 
dat er innovatiepotentieel onbenut 
blijft,” zegt Gerald Schotman, 

Chief Technology Officer bij Shell. 
“Willen we de innovatiesnelheid 
vergroten, dan moeten we meer en 
intensiever samenwerken. Er worden 
al serieuze stappen gezet richting 
open innovatie, ook door Shell. De 
energiesector staat aan de vooravond 
van een nieuwe innovatiegolf.” 

Eeuwfeest
Het onderzoek van Ipsos is uitgevoerd 
in verband met het honderdjarig bestaan 
van Shell Technology Centre Amsterdam. 
Het eeuwfeest is ook reden om 
onderzoekers van Shell en partijen 
waarmee wordt samengewerkt in het 
spotlight te zetten. Op het STCA-gebouw 
prijken daarom vanaf deze week 25 m 
hoge foto’s van onderzoekers, die in 
filmpjes op de Shell-website hun verhaal 
vertellen. STCA-medewerker Jim-Bob 
Butoh vertelt bijvoorbeeld over de 
productie van schoner brandende 
brandstof uit aardgas en Mauritshuis-
restaurator Carol Pottasch laat zien 
hoe zij samen met Shell-researchers 
het pigment van schilderijen uit 
de Gouden Eeuw onderzoekt. 
Het technologiecentrum is al een 
eeuw lang de bakermat van innovaties, 

die hier ooit met een idee zijn begonnen 
maar nu wereldwijd toepassing vinden. 
STCA staat in de top van technologiecentra 
gemeten naar private onderzoek 
uitgaven in Nederland. 

Innovatiespecialisten, ondernemers, 
academici en beleidsmakers buigen 
zich vandaag tijdens de Innovation Open 
House-conferentie onder meer over de 
vraag hoe ze tot betere samenwerking 
kunnen komen en gezamenlijk de 
snelheid van innovatie kunnen verhogen. 
Op de Technology Fair laten negentien 
technologisch vernieuwende bedrijven 
uit binnen- en buitenland hun wereld 
veroverende innovaties op energiegebied 
zien. Schotman: “Innovatie gaat niet over 
het najagen van elk idee, maar over het 
opsporen en benutten van veelbelovende 
ideeën en kansen. Met andere partijen 
kom je tot andere ideeën of combinaties 
daarvan, en daarom is het bouwen van 
een innovatiegemeenschap essentieel.”

Investeren
Shell investeert wereldwijd ongeveer 
€1 miljard aan R&D en innovatie per jaar. 
Dat is het meest van alle internationale 
energiebedrijven. 

SAMENWERKING ESSENTIEEL VOOR SNELLE INNOVATIE

Shell-CTO: ‘Energiesector 
aan vooravond van 
nieuwe innovatiegolf’
Young professionals vragen om een sterke verbetering in de samenwerking tussen overheid, universiteiten

 en bedrijfsleven voor het versnellen van innovatie. Zij pleiten voor meer investeringen in de relatie tussen 

universiteiten, kennisinstituten en bedrijfsleven.

Het Shell Technology Centre Amsterdam. 
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The last few decades has seen 
unparalleled development in the field of 
oil and gas exploration, particularly 
offshore. JDN hoists have played their 
part in this market, offering hoists with 
lift capacities from 250kg up to 100 
tonnes, with specialised units of 200 
tonnes lift capacity having been supplied 
for BOP handling. The development of 
subsea hoists means that underwater as 
well as on-deck lifting operations for a 
wide range of operational, maintenance 
and repair functions can be undertaken 
on jack-up rigs, semi-submersible 
platforms, drill ships and FPSO vessels. 
Even undertaking underwater pipeline 
and wellhead operations down to levels 
of 70 metres can also be considered.

potential
The proliferation of offshore wind farms 
and wave powered generation systems 
has also increased the potential 
requirements for suitable power tools 
that can be safely utilised underwater. 
Harbour locations often require 
underwater work, albeit not at great 
depths, while lakes, rivers, dams, 
reservoirs and bridge building operations 
can also have need for similar inspection, 
recovery or repair operations.

removal
The viability of JDN hoists in the 
underwater environment has been 
demonstrated when their air operated 
hoists were successfully utilised for the 

removal and replacement of a 50 ton 
rudder on a fully loaded bulk carrier 
vessel. After breakdown during a voyage 
from Brazil to China, the ship was first 
towed to a safe mooring off the coast of 
Venezuela, where the rudder removal and 
replacement work was undertaken. Three 
standard air operated JDN Profi 25 tonne 
capacity hoists were used in conjunction 
for this operation, with these units being 
subject to full rebuild procedures after the 
job completion. The work was successfully 
undertaken at sea, without the need for 
cargo removal or transfer.

diver-friendly
Subsequent to this exercise, the JDN 
company have introduced purpose 

HEAVy DUTy UNDERWATER OPERATION

JDn introduces purpose 
designed hoists  
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Lifting and handling products 

manufactured by the German J D 

Neuhaus company are engineered 

for performance, reliability and 

longevity when operating in 

extreme environments of dirt, 

dust, high humidity, and even 

potentially explosive atmospheres. 

Some of the toughest and more 

unusual conditions are currently 

experienced by today’s 

underwater aquanauts. Divers 

are very often working alone, 

in conditions of variable depth 

water pressures and temperatures, 

combined with poor visibility 

while also battling with ocean 

currents. With all these problems 

to contend with, any tools they 

use need to be rugged, reliable, 

easy to operate and comply 

with the highest 

performance standards.
A J D Neuhaus Profi 6TI subsea hoist equipped with ‘diver friendly’ controls.
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both the raise and lower hoist operations. 
The need for voice instructions to/from 
a surface vessel or rig is obviated, 
eliminating potential delays or errors 
created through poor communications. 
Increased versatility is also provided 
by the fact that these hook-suspended 
hoists can also be safely utilised for both 
horizontal and oblique pulling operations 
when required. Overload protection 
is incorporated as standard to cover 
whatever type of underwater work 
is undertaken within the demanding 
inner space environment.
The hoist lift chains provide a 3 metre 
raise/lower capacity as standard for 
variable load options of up to 3.2 or 6.4 
tonnes respectively. Variations on the 

designed hoists suitable for subsea 
operation, incorporating uprated 
performance and sealing features 
to withstand continuous underwater 
operation, even at depths of 70 metres. 
They can be supplied for either 
compressed air or hydraulic operation, 
utilising a diver-friendly pendant 
controller which is compatible with 
constricted, gloved-hand movements. 
This controller is connected by standard 
length 2 metre hoses to the hoist which 
ensures the aquanaut, hoist and load 
are all located within a close working 
environment. It is designed to ensure 
instantaneous and sensitive regulation of 
the hoist movements, providing infinitely 
variable speed of the load hook during 

length of lift chains or hose feeds to the 
pendant controller can also be changed 
for greater versatility. Hoists designed for 
higher or lower load limits, together with 
products capable of operating at depths 
greater than 70 metres could also be 
manufactured if required.

Yellow
The hoist construction utilises stainless 
steel for smaller exposed nuts and bolts 
together with valve heads, with grease 
packed covers fitted for larger fixings 
and wheel bearings. The remaining 
exposed metalwork is finished with three 
layers of traffic yellow RAL 1023 marine 
protective paint to a 300 micron dry 
thickness, as normally designated for 
offshore, salt laden operations. These 
purpose designed hoists can now 
successfully accommodate heavy duty, 
high performance operations with 
minimum maintenance or lubrication 
over extended periods of subsea operation. 
The fact that the hoist, diver operator 
and work piece being manipulated 
are all retained within a regulated, 
visual distance ensures that maximum 
control and safety is maintained 
during difficult handling procedures.

P.O. Box 23047  •  3001 KA  Rotterdam  •  The Netherlands
T: +31 (0)10 - 71 41 800  •  info@mrestart.nl  •  mrestart.nl

Experts for experts

You want high-
end innovation

We have 
engineered the 
M Restart App

Typical poor visual conditions for 

aquanaut utilising a JDN subsea hoist.



passion for 
our business

Bluestream is a professional offshore 
and subsea company in terms of 
service, quality, health, safety and the 
environment. Bluestream operates in 
the Oil & Gas and Renewable Energy 
sector, providing a wide range of topside 
and subsea services. The company 
distinguishes itself by using innovative, 
tailor-made solutions and state of the art 
equipment that fulfill our clients needs.

We believe that the people working for 
our company are our most valued assets. 
Their commitment, professionalism, 
experience and support helps us to 
deliver quality and high performance on 
all levels of offshore services.

Bluestream OffshOre B.V.   |  the NetherlaNDs  |  +31(0) 223 - 63 77 84  |  BluestreamOffshOre.cOm
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www.intramar.nl

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder, The Netherlands

Tel: +31 223 61 22 22 •  Email: info@intramar.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.

Visit us at Offshore Energy in Amsterdam 

BOOTH NUMBER 11.054 - 24
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SEAJACKS JACK-UPS KrIJGEn MAKEOVEr  

De ‘Seajacks Leviathan’ en ‘Seajacks Kraken’ zijn weer in topconditie na reparatie- 
en vervangingswerkzaamheden door Shipdock Amsterdam, onderdeel van Damen 
Shiprepair & Conversion. Er zijn op de twee zusterschepen verschillende kleine en 
grote aanpassingen uitgevoerd. 

Op de ‘Seajacks Leviathan’ werden allereerst de blade racks verwijderd van de 
vorige installatie-opdracht in een windfarm. In deze racks worden rotorbladen 
vervoerd. Vervolgens installeerde Shipdock een helidek inclusief al het bijbehorende 
pijpenwerk voor de waterafvoer en het blussysteem. Ook werden nieuwe 
onderdekse stalen fundaties geplaatst voor de toekomstige plaatsing van 
zwaardere davits voor de reddingsboten.

Het belangrijkste werk op de ‘Seajacks Kraken’ betrof de vervanging van de 
complete davits-systemen voor de twee reddingsboten. Ook hier werden eerst 
zwaardere fundaties geplaatst. Daarna werden de vier nieuwe davits geplaatst 
inclusief de montage en aansluiting van alle bijbehorende hydrauliek, elektra, 
winches etc. Dit project werd afgesloten met praktijktests en belastingstests. 
Verder werden de vier poten van de ‘Kraken’ eerst gezamenlijk door Seajacks 
en Shipdock geïnspecteerd en vervolgens waar nodig gerepareerd. 
Tenslotte werden van beide jack-ups de hijskranen en de hijsblokken getest voor 
het verlengen van de veiligheidscertificaten. Naast uiteenlopend klein staal- en 
reparatiewerk kregen beide werkeilanden ook elk vier nieuwe platforms voor 
hun satelliet-domes.

 
De ‘Seajacks Leviathan’ en ‘Seajacks Kraken’ in het dok te Amsterdam.

E.On EnErGy GAAT 
WInDPArK bOUWEn 

E.on Energy heeft toestemming 
gekregen van de Britse Overheid om 
voor 2,5 miljard euro een offshore 
windpark te bouwen tussen 8 en 15 
mijlen afstand van Brighton and Hove. 
De Rampion Offshore Windpark met 
een vermogen van 700 MW, gaat 
stroom leveren voor meer dan 450.000 
huishoudens en leveren 750 banen. 
In 2015 gaat E.on starten met de 
bouw van het windpark welke in 
2018 of 2019 gerealiseerd moet zijn. 

COnTrACT VOOr VSMC

Siemens NL heeft VSMC gecontracteerd 
voor het ontwerpen, leveren en 
installeren van de stroomkabels tussen 
de 48 windturbines van het 
Westermeerwind Offshore Windpark 
en de zes exportkabels die het 
windpark met het vasteland verbinden. 
Het contract met VSMC omvat tevens 
zeven dijkboringen en het aansluiten en 
testen van de kabels. VSMC start deze 
horizontaal gestuurde boringen in 
augustus van dit jaar. De kabelinstallatie 
start in april 2015. Het Westermeerwind 
Offshore Windpark wordt gebouwd 
in het IJsselmeer, tussen Urk en 
Lemmer (Friesland). 

HAVEnUITbrEIDInG SInGAPOrE 

Boskalis heeft in consortiumverband een opdracht verworven in het kader van 
de uitbreiding van de Tuas Mega Port in Singapore. Opdrachtgever Jurong Town 
Corporation heeft het landaanwinningsproject van Tuas Finger One toegewezen 
aan een consortium bestaande uit Hyundai, Samsung, Penta Ocean, Boskalis en
Van Oord. Het contract heeft een totale waarde van SGD 960 miljoen, waarvan 
het aandeel van Boskalis / Van Oord circa EUR 100 miljoen bedraagt. Voor het 
project zal 24,5 miljoen kubieke meter zand nodig zijn, waarvan het grootste deel 
naar verwachting door bulkschepen over lange afstanden zal worden aangevoerd. 
Naast deze landaanwinning zal het consortium ook baggerwerkzaamheden 
uitvoeren en 3,4 kilometer kademuur aanleggen. De werkzaamheden zullen 
tegen het eind van 2018 worden afgerond.

KEnC ExPAnDS FACILITIES 

KENC Oil & Gas, specialists in the 
design, fabrication and supply of 
custom engineered equipment,  
moved to new, larger premises to meet 
growing demand from the on and 
offshore industries. From mid-July, 
KENC’s new headquarters are at a 
450m2 facility nearby the company’s 
existing address in Oldenzaal. 
“This expansion is necessary thanks
 to the increasing number and size 
of engineering projects we are 
completing,” notes company founder 
Eric Buining. “We design, fabricate 
and supply increasingly specialized 
upstream oil and gas equipment. To 
meet that demand, not only are we 
expanding our facilities, but KENC’s 
expert workforce is also growing. In 
particular we’ve added new disciplines 
to our team by appointing specialists in 
hydraulics and electric control systems.”
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DP GALynA COnTrACTED by FOrEWInD

Walk-to-Work Offshore Support Accommodation vessel DP Galyna was contracted 
by Forewind for operation and maintenance work to its two meteorological masts 
on North Sea’s Dogger Bank, located approximately 150 km off the east coast of 
yorkshire.  

DP Galyna sailed to Great yarmouth to take on board the technicians of 
SeaRoc Group for scheduled operation and maintenance of the masts and 
its instrumentation and proceeded to the offshore location. 
The vessel’s fixed Ampelmann walk-to-work access system allowed the technicians 
to board the platforms of both masts in a safe and time efficient way, perform their 
tasks and enjoy the comfort of DP Galyna’s high standard accommodation and 
catering facilities. 

Favorable sea and weather conditions contributed to a smooth operation and 
the required work was accomplished early without any incident or loss of time 
and within budget. 

Forewind’s two meteorological masts - Dogger Bank Met Mast East and West - 
provide essential wind, wave and other weather information, as well as marine 
traffic data for the Dogger Bank offshore wind energy development. 

DP Galyna with walk-to-work access system.

‘nIEUWE STIJL’ 
VOOrbErEIDInG  

Het ministerie van EZ heeft advies- 
en ingenieursbureau Grontmij en 
Pondera Consult opdracht gegeven 
om de milieueffectrapportage en 
passende beoordeling voor de 
uitgave van kavels in het offshore 
windenergiegebied Borssele op te 
stellen. Dit is het eerste offshore 
windenergieproject dat volgens het 
nieuwe wetsvoorstel ‘Windenergie 
op Zee’ wordt aangepakt. 

Het wetsvoorstel maakt versnelling 
en opschaling van windenergie op 
zee mogelijk door vergunningen 
flexibeler te maken. Eerst wordt via 
kavelbesluiten bepaald op welke 
locatie en onder welke voorwaarden 
een windpark gebouwd mag worden, 
zonder dat hier eisen worden gesteld 
aan een specifieke techniekkeuze. 
In het kavelbesluit worden al 
bodemonderzoeken en toetsen 
voor verschillende natuuraspecten 
geïntegreerd. Na het kavelbesluit 
volgt de tender met vergunningverlening 
en subsidietoekenning.
De resultaten van de milieueffect-
rapportage en passende beoordeling 
zijn begin 2015 gereed.

WWW.OFFsHOreVIs Ie .NL

GSP OFFSHOrE bUyS rIG  

Romanian GSP Offshore has expanded 
its fleet of offshore drilling units with 
the acquisition of the GSP Magellan 
jack-up rig.

The rig, acquired from Transocean is 
an ABS classed Friede & Goldman 
L-780 Mod V drilling rig with three 
legs. GSP Magellan, built in 1992, 
can operate in water depths up to 
350 feet. The drilling rig can 
accommodate a crew of 116 persons.

GSP Magellan is the second drilling 
rig entering the GSP fleet in 2014. 
The company currently operates in the 
Black Sea, Mediterranean Sea, North 
Sea, the Arctic and the Gulf of Mexico.
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FUSIE IN OLIE- EN GASINDUSTRIE

TOP en M restart 
bundelen krachten

Twee Nederlandse projectbureaus voor de olie- & gasindustrie en de maritieme sector zijn recent een fusie 

aangegaan, te weten The Offshore Partners (TOP) en M Restart. De kernactiviteiten van TOP zijn design & 

engineering, technische en operationele ondersteuning en wereldwijde bouwbegeleiding van kraanschepen, 

pijpenleggers en andere complexe drijvende assets voor de offshore industrie. M Restart is als technisch 

projectbureau nauw betrokken bij de realisatie van complexe multidisciplinaire projecten in de olie & gas branche. 
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TOP M Restart ziet volop kansen haar marktpositie te versterken en uit te bouwen.
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en het leveren van (project)bemanningen. 
“De vraag naar projectondersteuning in 
zowel de olie- en gasindustrie als ook in 
de rewenable sector neemt nog steeds 
toe,” zegt Josso van Boxtel, mede- 
oprichter van TOP. “Dat komt omdat 
er niet alleen nieuwe technisch steeds 
complexere velden worden ontwikkeld 
op zee, maar ook door activiteiten 
zoals decommissioning van complete 
platforms, de groei in de offshore wind 
industrie en de ontwikkeling van 
marginale velden. Verder zijn er nog 
steeds grote nieuwe exploraties op 
de Noordzee die vaak technische 
uitdagingen meebrengen. Tegelijk zien 
we dat onze opdrachtgevers steeds meer 
willen uitbesteden om snel projecten van 
de grond te krijgen en ze efficiënt en snel 
af te ronden. Op die elkaar versterkende 
tendensen in de markt spelen wij in 
met onze flexibiliteit, specialistische 
technische kennis en slagkracht.”

baanbrekend
M Restart staat bekend als betrouwbare, 
flexibele en innovatieve partner in de 
specialistische projectsupport in 
onder andere engineering, design en 
projectmanagement. 

Het gecombineerde bedrijf verwacht in 
de toekomst te kunnen groeien door 
grotere toegevoegde waarde te leveren 
aan technisch complexe projecten die 
zich afspelen over de hele wereld. De 
technische knowhow en de aanwezige 
internationale fiscale kennis maakt de 
combinatie sterk in de huidige tijd van 
schaarste aan expertise en daadkracht. 

uitbreiding
Tevens is het doel de crewing activiteiten 
uit te breiden. Het projectmatig 
bemannen van schepen en platforms 
blijft een vak apart. Door te fuseren 
ziet TOP M Restart volop kansen haar 
marktpositie te versterken en uit te 
bouwen door haar klanten nog beter 
van dienst te zijn met meer expertise, 
kwaliteit en flexibiliteit.

sterke positie
TOP heeft de afgelopen tien jaar een 
sterke positie opgebouwd in met 
name bouwbegeleiding van technisch 
complexe installatieschepen. Door 
de jaren heen zijn daar diensten 
aan toegevoegd als engineering, 
ontwerpadvies, het in opdracht laten 
fabriceren van onderdelen en installaties 

Het bedrijf heeft in het bijzonder 
een grote expertise ontwikkeld in 
grensoverschrijdend arbeidsrecht en 
fiscaliteit. Het bureau onderscheidt 
zich bij zowel opdrachtgevers als 
specialisten door het wereldwijde brede 
netwerk en de inzet van expertise die 
klanten in staat stelt te werken conform 
alle nationale en internationale wetten 
en regels. M Restart heeft 165 
specialisten aan het werk.

“Wij willen betrokken zijn bij 
baanbrekende projecten,” zegt 
oprichtster Monique van der Palm. 
“Je moet een naam hebben om gevraagd 
te worden en mee te werken aan de 
waanzinnige dingen die nog nooit zijn 
gedaan. Het is fantastisch onderdeel te 
kunnen zijn van een mooi stukje Hollands 
Glorie. Met de krachtenbundeling van 
twee gevestigde bedrijven versterken 
we onze naam in deze nichesector. 
Samen bieden we een compleet pakket 
diensten en hebben we de expertise 
en de flexibiliteit in huis die nodig 
zijn bij multidisciplinaire projecten.”
De nieuwe onderneming verhuist 
dit jaar naar een nieuw pand in het 
Rotterdamse Scheepvaartkwartier.

studbolts for the oil- and gasindustrystudbolts for the oil- and gasindustry

Bea Nederland B.V.  
Anthony Fokkerstraat 2  -  3261 LB  Oud-Beijerland    
the Netherlands
Phone: +31 186-620288  -  Fax: +31 186-620244  
email: sales@beaned.nl www.beagroup.com

Super Duplex UNS S32760
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400 gastlessen en voordrachten in één week door het hele land. 
Dat is de ambitie voor de Maritime Week 2014! Iedereen 
werkzaam in de maritieme sector kan meedoen. Dus bent u 
trots op uw werk, vindt u het leuk om erover te vertellen en 
kunt u daar een uurtje voor vrijmaken? Doe mee!

Van 6 tot en met 14 november 2014 wordt de maritieme 
sector ruim een week in de schijnwerpers gezet. Tijdens de 
vierde editie van de Maritime Week wordt de aandacht op 
het innovatieve karakter, de gezonde handelsgeest en de 
duurzame focus van de sector gevestigd onder het thema 
‘High Tech, Hands On’. Centraal staat de derde Recordpoging 
Maritieme Gastlessen, waarmee Nederland Maritiem Land 
en de aangesloten branches, waaronder Netherlands Maritime 
Technology, zichtbaar willen maken hoe interessant en 
uitdagend het is om in deze sector te leren en te werken. 
In 2013 werden 314 gastlessen in één week gegeven. 

De Nederlandse maritieme sector is al eeuwenlang een 
topsector. Midden in de maatschappij en open voor samenwerking. 
Ons nationale visitekaartje als het gaat om innovatie, durf en 
ondernemingszin. Wereldwijd toonaangevend in oplossingen 
die anderen niet zien of niet aandurven. U weet dat de 
maritieme sector tot de verbeelding spreekt, maar vaak lastig bij 
jongeren onder de aandacht is te brengen. Stichting Nederland 
Maritiem Land wil hier graag verandering in brengen. 

Gastles geven 
Als enthousiaste werknemer kunt u jongeren meenemen op 
ontdekkingsreis door de maritieme wereld. U, als ambassadeur 
van de sector, vertelt vanuit uw eigen perspectief hoe het is om 
in de maritieme industrie te werken en hoe divers die eigenlijk is. 
U kunt de les geven in uw eigen netwerk (scholen, scouting, 
verenigingen etc.) of de organisatie van de Maritime Week kan 
u in contact brengen met een geïnteresseerde partij in uw regio. 
De gastles kan gegeven worden op elk niveau, van basisschool 
tot universiteit. En wat denkt u van het geven van de les op 
uw bedrijf? De ervaring van de leerlingen wordt dan intenser! 
Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeuren aangeven. 
Uiteraard is het mogelijk om meerdere gastlessen te geven. 
De gastles voor de recordpoging dient gegeven te worden in de 
Maritime Week, tussen 6 en 14 november 2014. De gastlessen 
van de campagnes ‘Zeebenen in de klas’ en ‘Water Estafette’ in 
deze periode tellen ook mee voor de recordpoging. Op vrijdag 
14 november wordt bekendgemaakt of de doelstelling behaald is. 

Aanmelden 
Enthousiast geworden? 
Aanmelden kan via www.maritimebyholland.nl. In september 
komt een toolkit beschikbaar met filmpjes, factsheets, foto’s etc. 
Hiervan kunt u gebruik maken voor uw gastles. 

Voor meer informatie over deze unieke recordpoging 
kunt u contact opnemen met Annewieke Baank via 
E-mail gastles@maritimetechnology.nl of tel: 010 44 44 333. 

GEzOCHT: 
400 MArITIEME PrOFESSIOnALS VOOr 
rECOrDPOGInG MArITIEME GASTLESSEn 2014

offshore-fmtc 140819.indd   1 19-08-14   13:52
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OFFSHOrE EnErGy 2014

De zevende editie van Offshore Energy vindt dit jaar plaats op 
28 en 29 oktober in de Amsterdam RAI. Op de beurs worden 
meer dan 600 exposanten uit binnen- en buitenland verwacht. 
Naast de beurs biedt Offshore Energy wederom een conferen-
tieprogramma over actuele ontwikkelingen in offshore olie, 
gas en windenergie. IRO is ondersteunend partner van 
Offshore Energy. 

Meer informatie over de beurs, geregistreerde exposanten en 
de conferentie kunt u vinden op www.offshore-energy.biz.

OWIM

Op 29 oktober 2014 vindt in Amsterdam de vijfde editie van 
Offshore WIND Installation and Maintenance Conference plaats. 

Tijdens de conferentie worden de volgende onderwerpen 
besproken:

- Offshore grid developments
- Future foundations
- Supply chain management
- Global business opportunities

Sprekers van onder andere Technip Offshore Wind Ltd., 
de Europese Commissie en DNV GL hebben reeds bevestigd.
IRO leden ontvangen een korting van 15% bij gebruik van de 
kortingscode IRO2014 bij stap 5 in het registratieproces. 

Voor het programma, sprekers en om te registreren 
kijk op www.owimconference.com.

CUrSUS ‘OLIE En GAS VAnAF DE brOn’

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

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. Bij deelname aan de cursus 
zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbril 
en -schoenen) verplicht.

De volgende cursusdata voor 2014 zijn gepland:

•	23-24	september	 Nederlands

•	21-22	oktober	 Engels

•	18-19	november	 Nederlands

•	9-10	december	 Engels

offshore-duport 140812.indd   1 12-08-14   12:03
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bEUrSGEnOTEErD

Adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 AG Zoetermeer

bEUrSPrOGrAMMA 2014

15-18 september 2014 rio oil & Gas (uitVerkocht) 

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIë

10-13 noVember 2014 adipec 

 ABU DHABI, VAE

2-5 december 2014 osea 

 SINGAPORE

bEUrSPrOGrAMMA 2015  

10-13 maart 2015 australasian oil & Gas exhibition

 PERTH, AUSTRALIë

4-7 mei 2015 oFFshore technoloGY conFerence

 HOUSTON, VS

2-4 Juni 2015 oil & Gas asia 

 KUALA LUMPUR, MALEISIë

17-19 auGustus 2015 ons norwaY (to be conFirmed

 STAVANGER, NOORWEGEN

8-11 september 2015 oFFshore europe

 ABERDEEN, SCHOTLAND

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.

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

 

lol biJeenkomst stc-knrm, saio en stc 
rotterdam, heiJplaat, 2 oktober 

oFFshore enerGY    
amsterdam rai, 28+29 oktober 

owim      
amsterdam rai, 29 oktober 

alGemene ledenVerGaderinG    
nieuw-lekkerland, 19 noVember

IrO KALEnDEr 2014

adipec, abu dhabi, 10-13 noVember 2014
Er zijn nog 2 stands beschikbaar in het Holland Paviljoen. Voor meer informatie kun u 

contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl.

osea, sinGapore, 2-5 december 2014
In samenwerking met HME organiseert IRO het Holland paviljoen op OSEA. We hebben een 

fantastische plek, in het midden van de hoofdhal. Er zijn nog 2 stands beschikbaar. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl. 

australasian oil & Gas exhibition, perth,  
10-13 maart 2015
De inschrijving voor het Holland paviljoen op de Australasian Oil & Gas Expo is gestart. Voor 

meer informatie over deze beurs kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.

stoutjesdijk@iro.nl. 

oFFshore technoloGY conFerence,  
houston, 4-7 mei 2015
De inschrijving voor het Holland Paviljoen op OTC 2015 is gesloten.

DEELnAME bEUrzEn/HAnDELSMISSIES
VIA IrO

Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat 
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten 
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem 
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, m.stoutjesdijk@iro.nl 
of bel 079-3411981.

Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies, 
neem dan contact op met Ruud Liem, r.liem@iro.nl 
of bel 079-3411981.
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MAXIMATOR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.maximator.nl

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAr A TUUrELECTrOTECHnIEK TES TAP PAr A TUUr

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

oil- and gas field equipment
•	Well	head	control	panels
•	BOP	control	units
•	Chemical	injection	units	
test & control equipment
•	Mobile	air	driven	pump	units
•		Mobile	air	driven	gas	booster	units
•	Workshop	pressure	test	units
pumps & gas boosters
•	Air	driven	pumps
•	Air	driven	gas	boosters
•	Hand	pumps	&	spindle	pumps
rental equipment
•	Air	driven	pump	units
•	Air	driven	gas	boosters
•		High	pressure	hoses

resato international bV
1e Energieweg 13
9301 LK  RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: 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

rECrUITMEnT

www.tos.nl

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
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YEARS
EXPLORING 
THE EARTH

52
Fugro provides the world with Earth data and 
consultancy expertise, supporting the safe,  
reliable and responsible delivery of energy,  
natural resources and infrastructure.
  
From outer space to deep under the oceans, from arid 
deserts to the arctic, our technology, expertise and 
solutions are used to continually measure and monitor 
the composition and conditions of our environment, 
providing knowledge essential for global development.

FUGRO 
ask@fugro.com
www.fugro.com

VISIT US AT:
Offshore Energy 14
28-29 Oct 2014
Amsterdam  
Stand 10.016


