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MET HET VERTREK VAN HET ALBA B3 COMPRESSIEPLATFORM AANVANG DECEMBER NAAR ZIJN EINDBESTEMMING 

IN EQUATORIAAL GUINEA IS EEN BELANGRIJKE MIJLPAAL BEREIKT. TOPSIDE EN JACKET ZIJN GEBOUWD DOOR 

HEEREMA FABRICATION GROUP IN RESPECTIEVELIJK ZWIJNDRECHT EN VLISSINGEN. 
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ENGINEERING
PAGINA 4

Verspreid over zeven verschillende locaties in de 
wereld is hard gewerkt aan de engineering en 
constructie van het Alba B3 gascompressieplatform. 
Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van 
projectpartners Iv-Oil & Gas en  HFG Engineering. 
Begin december vertrok het platform richting 
Equatoriaal Guinea. Een verslag.

SUPETRLIFT
PAGINA 10

Global heavylift specialist ALE, based in Breda, 
has performed the world’s highest jack-up and 
skidding operation of its kind, whilst executing 
the Malikai EPC TLP Project at Malaysia Marine and 
Heavy Engineering West in Johor Takzim, Malaysia. 
The Superlift was executed mid this year. A report.

MAINTENANCE
PAGINA 8

In April 2015, a Norwegian FPSO requested 
a solution to rebuild, strengthen and protect 
corroded gas pipes as a series  on board were 
displaying signs of corrosion between both the 
pipe and support. Welding was not an option, 
so the client selected SuperWrap II, a.o. because 
of the composite wrap’s versatility. 

IRO
PAGINA 22

Op donderdag 3 december vond het IRO Innovation 
Event plaats bij European Space Agency (ESA) / 
European Space Research and Technology Centre 
(ESTEC) in Noordwijk. Drie vooraf geselecteerde 
bedrijven presenteerden hun Innovaties en streden 
om de IRO Innovatieprijs. De uitslag.
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DT-Welding Weldconsultancy BV organizes, 
as an offi cial agent for TWI Training and 
Examination, several internationally 
recognized programs in the Netherlands, 
Belgium and Germany.

The following courses are scheduled for 2016:
■ CSWIP 3.0 Visual Welding Inspector Level 1
■ CSWIP 3.1 Welding Inspector Level 2
■ CSWIP 3.2 Senior Welding Inspector Level 3
■  CSWIP Welding Quality Control Co-ordinator (QC);
■ CSWIP Plant Inspector Level 1, 2 & 3
■ BGAS-CSWIP Paint Inspector Grade 1 & 2
■ BGAS-CSWIP Pipeline Welding Inspector
We also take care of the refreshment courses 
and re-examinations of all TWI Courses.

New in 2016:
■ CSWIP ASME IX Welding Standards
■ CSWIP Visual Inspector (Offshore)
■ CSWIP eLearning Packages
■ CSWIP Pre-course eLearning Packages
■ CSWIP Refresher eLearning Packages
■ CSWIP Welding Inspection Preparation Courses
 (Technical English, vocabulary, practical tests)

Various NDT Courses are considered for 2016.

We also take care of the Refreshment / Renewal 
(5 and 10 year) courses and Re-Examinations of 
almost all Courses scheduled by TWI Worldwide.

The courses are organized in different locations, even 
at company’s onsite (domestic and foreign). These 
courses are taught by an instructor from TWI Training

The offi cial language is English, both in training and 
examinations. The duration of our Courses is variable 
and concludes with an examination.

In addition we organize the Certifi ed Welding Inspector 
Courses (CWI) of the American Welding Society (AWS) 
in 2016 as well.

Welding
WELDCONSULTANCY B.V.

For more information: info@dt-welding.nl    |    Or call telephone number: +31 6 55 26 24 94

Training
Agent

TWI
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3D-model
De engineering is zowel in Houston, 
dichtbij de klant, als ook vanuit het 
hoofdkantoor in Papendrecht uitgevoerd. 
Met diverse moderne tools kan multi-
office aan één project worden gewerkt. 
Zo is intensief gebruik gemaakt van 
diverse databases en een 3D-model van 
het platform. Aan het einde van een 

Voor de realisatie van het Alba B3 
compressieplatform is door MEGPL in 
november 2012 een EPCI- (Engineering/
Procurement/Construction/Installation) 
contract gesloten met HFG Engineering. 
Heerema Fabrication Group en Iv-Oil & 
Gas hebben als onderaannemers een 
samenwerkingsverband gevormd voor de 
engineering, inkoop, bouw, hook-up en 
inbedrijfstelling van het platform. HFGE 
heeft een afzonderlijk contract gesloten 
met Heerema Marine Contractors voor het 
transport en de installatie van het platform. 

Het Alba B3 compressieplatform komt 
in 76,5 meter diep water te staan. Het 
platform bestaat uit een 91 meter hoge 
vierpoots jacket met een gewicht van 
2.750 ton en een 5.800 ton wegende 
topside. De topside heeft een lengte van 
30 meter, een breedte van 39 meter en 
een hoogte van 34 meter. Hierop staan 
twee GENP gasturbine-aangedreven 
centrifugaalcompressoren van 27,5 MW 
en twee Solar Centaur 40-generator-
groepen. Daarnaast omvat de topside 
zaken als brandbestrijdingsmiddelen 
en alle andere benodigde voorzieningen. 
De topside is opgebouwd uit vier dekken 
(cellar, main, mezzanine, top). 
Het compressieplatform is volledig 
volgens Amerikaanse normen 
ontworpen en gebouwd.

werkdag werd het model vanuit 
Houston naar Papendrecht overgezet. 
Onze ingenieurs in Nederland konden 
er de volgende dag dan weer aan verder 
werken en vice versa. Met behulp van 
video conferencing kon effectief overleg 
plaatsvinden. Naarmate de constructie 
in Nederland vorderde, nam het 
engineeringwerk in Papendrecht steeds 

ENGINEERING ENGINEERING

MEGPL houdt zich als operator al vanaf 
2002 bezig met de winning van gas in 
het Alba veld, gelegen in de Golf van 
Guinee, West-Afrika. Om de 
productiecapaciteit op peil te houden, 
moet er compressie worden toegepast. 
Zo kan de druk van het geproduceerde 
gas voldoende worden verhoogd om het 
naar de verwerkingsinstallaties op het 
eiland Bioko te kunnen blijven 
verpompen. Hiervoor is dan wel een 
compressieplatform nodig, als uitbreiding 
op het huidige productiecomplex.

ENGINEERING EN CONSTRUCTIE OP ZEVEN LOCATIES IN DE WERELD

Alba B3 
gascompressieplatform

Verspreid over zeven verschillende locaties in de wereld wordt hard gewerkt 

aan de engineering en constructie van het Alba B3 gascompressieplatform, 

bestemd voor installatie in de golf van Guinee later dit jaar. Engineering en 

constructie gebeurt onder verantwoordelijkheid van projectpartners Iv-Oil & 

Gas en HFG Engineering. Opdrachtgever is Marathon Equatorial Guinea 

Production Limited (MEGPL), een volledige dochter van Marathon Oil 

Corporation. Medio 2016 moet het nieuwe compressieplatform volledig 

operationeel zijn.
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Het Alba B3 gascompressieplatform wordt 

uit de hal gereden op de Heerema werf te 

Zwijndrecht gereden.

Alba B3 platform in aanbouw.
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ENGINEERING

verder toe. Zo waren communicatielijnen 
met de werf in Zwijndrecht weer kort. Iv-
Oil & Gas nam naast alle engineering ook 
de inkoop voor haar rekening. In 
Papendrecht werden de specificaties 
opgesteld voor de benodigde apparatuur 
en materialen. De offerteaanvragen 
hiervoor werden vervolgens door de 
inkoopafdeling van Iv-Oil & Gas de 
wereld ingestuurd. 

Single lifts
In november van dit jaar zijn het jacket 
en de topside op een ponton vertrokken 
naar Equatoriaal-Guinea. Transport en 
installatie van beide platformdelen vindt 

plaats onder verantwoordelijkheid van 
Heerema Marine Contractors (HMC) uit 
Leiden. Hierover is al in de beginfase van 
het project tussen Iv en HMC overleg 
gevoerd. HMC gaat straks zowel het 
jacket als de topside met haar kraanschip 
Thialf in single-lifts installeren. Het 
ontwerp van beide platformdelen is 
hierop afgestemd. Ook als het platform 
eenmaal is geïnstalleerd, blijft Iv-Oil & 
Gas nauw bij het project betrokken. 
HFG voert hierna de hook-up en 
commissioning uit en Iv verleent daarbij 
support. Het platform komt naast het 
bestaande B2 platform te staan en moet 
in juli 2016 volledig operationeel zijn.

Zeven locaties ter wereld 
Naast de vestigingen in Houston en 
Papendrecht is nog een kantoor van Iv bij 
het project betrokken. Dit is Iv-Consult 
Malaysia, gevestigd in Kuala Lumpur in 
Maleisië. Hier zijn de werkplaatstekeningen 
gemaakt. Het constructiewerk werd 
eveneens over diverse locaties verdeeld, 
waaronder één in Polen, twee in 
Nederland en één in Malabo in 
Equatoriaal-Guinea. Het Alba B3 
compressieplatform is het 38-ste 
compressiestation dat Iv-Oil & Gas sinds 
haar oprichting heeft gerealiseerd.
Met dank aan het ingenieursbureau Iv-Groep,
Papendrecht.
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ALBA B3 COMPRESSIEPLATFORM VERTROKKEN

Met het vertrek van het Alba B3 compressieplatform naar zijn eindbestemming in Equatoriaal Guinea is aanvang 
december een belangrijke mijlpaal bereikt. De 5.800 ton wegende topside is gebouwd op de werf van HFG in 
Zwijndrecht en gaat het gas comprimeren van het bestaande Alba veld naar de productiefaciliteit op het eiland 
Bioko. Het jacket is gebouwd op de werf van HFG in Vlissingen. Zowel de brug van 33 meter – die het Alba B3 
platform met het bestaande Alba B2 platform verbindt – als de 73 meter lange flare is lokaal gebouwd door 
onderaannemer ECG in Malabo. De bak met daarop de Alba B3 topside, het jacket en de pile sleeve clusters komt 
begin volgend jaar aan in de Golf van Guinea waar het kraanschip Thialf klaarligt voor de installatie. 

Foto: met dank aan Heerema.

ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN DEN HELDER. 

Met een symbolische schop in de grond markeren vertrekkend directeur Piet-Hein Kolff 
en aankomend interim-directeur Whitney Veen van Port of Den Helder samen met 
directeur Kees Jan Tuin van aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder de ontwikkeling 
van Kooypunt IIIa ten behoeve van Total E&P Nederland. De handeling vond op 
dinsdag 13 oktober plaats tijdens Offshore Energy 2015 in RAI Amsterdam. 

“Wij zijn heel blij met deze stap in de verdere ontwikkeling van dit offshore- en 
energie gerelateerde bedrijventerrein. Ondanks dat de markt te maken heeft met 
een olieprijs die onder druk staat, werkt ons team met Den Helder Airport nauw 
samen om de haven internationaal te profileren en nieuwe bedrijven te interesseren. 
De ruimte voor ontwikkeling op bedrijventerrein Kooypunt III helpt ons daarbij. 
De komst van Total en de vestiging van afvalverwerker Bek & Verburg is een goed 
begin,” aldus de CEO van Port of Den Helder.

Total E&P Nederland is de 
eerste grote operator die zich 
gaat vestigen op Kooypunt 
IIIa. Total wint jaarlijks 4 
miljard m3 gas op de Noordzee 
en levert daarmee 10 procent 
van het Nederlandse 
gasverbruik. Total is sinds 
1976 in Den Helder gevestigd 
en heeft voor de nieuwe 
locatie gekozen om ruimte 
te geven aan verdere 
ontwikkeling van de 
Westoever als woongebied. 

150e FUNDATIE GEMINI 
WINDPARK

Van Oord heeft in een recordtijd van 
3,5 maand de 150 fundaties voor 
het Gemini windpark geïnstalleerd. 
Op 1 juli 2015 begon Van Oords eigen 
installatieschip de Aeolus samen met 
de Pacific Osprey van Swire Blue Ocean 
met de installatie en op 17 oktober 
werd de laatste fundatie geïnstalleerd. 
De installatie van de fundaties is 
daarmee een maand eerder afgerond 
dan gepland. Op 1 februari 2016 keren 
beide schepen terug naar het project, 
dan volledig aangepast voor de 
installatie van de 150 windturbines. 
De schepen varen van het Deense 
Esbjerg, waar de windturbines bij 
Siemens worden gemaakt en 
opgeslagen, naar het Gemini windpark.

VROON CUTS JOBS 

Vroon Shipping Services will reduce 
its operational fleet by taking twelve 
offshore-support vessels out of 
operation. This consequently means 
it will also reduce the number of 
onboard positions. The  company said 
in a press release that it would be 
taking twelve offshore-support vessels 
out of operation, citing the ongoing 
slump in offshore oil and gas activities. 
From the fourth quarter of 2015 
onwards, five platform-supply vessels 
and seven emergency response and 
rescue vessels (ERRV) will be laid-up 
for a long period. In addition, 
a number of older ERRVs are being 
divested for recycling purposes.

IMARES BUNDELT ONDERZOEK  

Per 1 november heeft het maritieme 
onderzoeksinstituut van Universiteit 
Wageningen Imares het pand 
betrokken van de voormalige 
Zeevaartschool in Den Helder. 
Het onderzoeksinstituut concentreert 
zo een groot deel van haar 
zeeonderzoek in De Zeevaartschool. 
Op verzoek van Imares is een 
nieuwe vleugel aangebouwd,
dat als laboratorium functioneert. 
De vestiging van Imares in de haven is 
van belang voor zowel de energiesector 
(olie, gas én de hernieuwbare-energie) 
als voor de marine.

SECOND FCS 3307 PATROL FOR HIOSL

Homeland Integrated Offshore Services Limited (HIOSL), Nigeria, took delivery of its 
second Damen Fast Crew Supplier 3307 Patrol. This happened just 18 months after 
a sister vessel entered service in the Nigerian offshore market. Established in 2006, 
HIOSL serves the Nigerian oil and gas industry with a wide range of maritime, 
security and logistics services. The Lagos headquartered company has ambitious 
plans to become the leading marine logistics provider in the Nigerian offshore 
industry. Guardian 2 is expected to be directly employed when she arrives in Port 
Harcourt, Nigeria, in December. HIOSL will then have five patrol vessels in its fleet. 
HIOSL already has plans for a Guardian No. 3 and No. 4, with the further additions 
likely in the first half of 2016. As well as patrol vessels, HIOSL is considering 
expanding its fleet with Platform Supply Vessels. 

The Guardian 2.

Links Kees van Tuin, in het midden 

Whitney Veen en rechts Piet-Hein Kolff.



Ultimately this provided an optimum 
substrate surface profile of 75µm, ideal 
for successful application. Once achieved, 
corrosion resistant Belzona 1111 (Super 
Metal) was used to rebuild the metal 
substrate. The versatile adhesive properties 
of the resurfacing epoxy-based composite, 
particularly on carbon steel substrates, 
created a level surface for the next 
stage of repair.

Match
As highlighted, the complex pipe 
geometries included bends, straights 
and tees, necessitating a tailored design 
for the Belzona SuperWrap II application. 
The two-part, fluid grade resin system 
works in conjunction with a bespoke 
hybrid reinforcement sheet based on 
fibre glass and carbon fibre. The fibre 
glass offers flexibility, in addition to 
serving as a wet-out indicator, which 
ensures effective application of the 
reinforcement sheet. Interwoven with 
carbon fibres, the reinforcement sheet 
provides the composite wrap with the 
strength it needs to retain high pressures 
and loads. Belzona were able to cut the 
reinforcement sheets to match the 
unique pipe dimensions in the form of 
a reinforcement jackets for the tees, 
whilst utilising specifically measured strips 
for the bends. Before each application, 
the substrate was wetted with the fluid 
grade resin system, maximising the bond 
between the carbon steel and Belzona 
SuperWrap II. Covering lengths of 
690mm, applicators used seven spirals 
of reinforcement around each defect, 
creating a tapered profile of 14mm at 
the densest section. Finally, this was 
consolidated by tightly wrapping release 
film around the composite wrap, which 
was later removed after the cure process 
was complete, allowing the repair to 
securely adhere. 

Following completion of the Belzona 
SuperWrap II installation, a new solution 
was implemented to place the pipes 
into position, fit for purpose. 

was suffering from corrosion between 
the pipe and support. Significantly, the 
hazardous part of the project was lifting 
the pipes because of internal pressures; 
therefore, in order to eliminate the 
associated risks, the project needed to 
be executed offline. In order to limit the 
downtime of the FPSO, the asset owner 
assigned a limited shutdown period, 
totalling 7 days. 

Versatility
Because welding was not an option, 
the application required a unique cold 
applied solution due to the total number 
of irregular pipe geometries, incorporating 
a well-engineered design, for both 
tee junctions and sharp bends. 
Consequently, the customer selected 
Belzona SuperWrap II, because of the 
composite wrap’s versatility and ability 
to conform to complex geometries. 
Having previously worked with the 
Belzona Distributorship in Norway, 
CAN AS, the customer received a 
precise timeline for the applications, 
overall guaranteeing an efficient and 
structured process. Within this time, 
five of the days were specified for the 
design and installation of all six repairs, 
whilst the remainder allowed for curing 
and demobilisation of all equipment 
and personnel.

The application was carried out in 
accordance with ISO/TS 24817 and 
ASME PCC-2 Article 4.1., certifying the 
composite wrap system in line with 
equipment and piping repair regulations, 
for petroleum, petrochemical and natural 
gas industries. Prior to the installation, 
heavy equipment was rigged into place, 
necessary for lifting the large sections of 
pipe, consistent with engineering designs. 
Notably, some areas needed the use of 
rope access techniques, requiring an 
overall team of five operators, including 
riggers, inspectors and product specialists.

Ultrasound
In order to determine the extent of the 
defect, ultrasound equipment was used 
to inspect the status of the damaged 
pipework. Eventually this revealed areas 
where more than a third of the substrate 
had succumbed to thin wall corrosion, 
thus demanding reconstruction of the 
pipeline surface before the application 
of Belzona SuperWrap II. As a part of the 
designated plan, the installation team 
assembled tarpaulin housing around the 
specific pipe defect, for grit blasting and 
climate control purposes. Each wrap 
application followed the same 
procedures, by initially grit blasting in 
accordance with Standard SA2.5, 
removing any foreign corrosive matter. 

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) was 
adapted by applicators to create irregular 
loading bearing shims between the 
pipeline and support. Often used for 
metal repair and protection against the 
effects of erosion and corrosion, these 
reinforced plates were installed to transfer 
the load of the pipe, demonstrating the 
material’s excellent compressive strength.

One contractor
Inclusive of grit blasting the defected 
areas, each Belzona SuperWrap II 
installation was finished within 6 hours, 
leaving sufficient cure time for each 
application. Once the entirety of the 
repair was completed, it was necessary 
for pressure testing to be carried out. 
After successful assessment indicated 
that the pipe pressure had been restored 
to its original levels, without any 
irregularities, the pipe system was set 
back into production. Due to the initial 
planning, combined with the correct 
equipment and application management, 
there were no issues during the timeline 
of the project, consistent with the 
customer’s specified shutdown period.

Primarily, all phases of the project were 
handled by one contractor, allowing for 
a consistent approach that ensured the 
application was successfully achieved 
within the allotted schedule. 
Furthermore, this was significantly aided 
by the ease and speed in which Belzona’s 
versatile composite wrap system could 
be applied. Since installation, the 
customer has indicated that the 
application is functioning well and is 
set for periodic inspection, in line with 
the specified design life of 20 years. 
Between 2010 and 2015, a total of 
48 Belzona SuperWrap applications have 
been commissioned by the customer, 
across various offshore oil and gas 
platforms. This figure has subsequently 
risen, after three repairs executed in 
August 2015 were completed, serving 
as an indication of the product’s strength 
and the customer relationship developed.

MAINTENANCE MAINTENANCE

Impressively, FPSOs combine facilities 
for production, processing and storage 
all in the same place. Often viewed as 
a safer and more economical solution, 
with the ability to relocate to another 
development, these vessels have become 
the foremost system for offshore oil and 
gas production. Receiving material from 
subsea reservoirs, it is then processed 
before being stored on board, until it 
is possible to offload elsewhere via 
tanker or through pipelines. These pipes 
often suffer severe corrosion at support 
point due to abrasion and/or galvanic 
corrosion. This can have destructive 
effects on the wall’s integrity, 
quickly developing into thin and 
even through-wall defects. 

In this situation, the customer 
highlighted how the 6” gas pipe system 

UNIQUE COLD APPLIED SOLUTION

Composite wrap tackles 
complex pipe geometries 

In April 2015, a Norwegian Floating Production, 

Storage and Offloading vessel (FPSO) requested 

a solution to rebuild, strengthen and protect 

corroded gas pipes. A series of pipes on board 

the North Sea FPSO were displaying signs of 

corrosion between both the pipe and support, 

in some areas registering thin wall defects with 

up to 35% wall loss. Not only did this represent 

a severe containment issue, but it also 

threatened the vessel’s operation.
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Thin-wall corrosion up tp 35%. Ceramic shim plates take the load off.

Belzona SuperWrap II tackles complex geometries.



Superlift
ALE’s Project Manager Edwin Blösser, 
from ALE’s Netherlands branch who 
coordinated the Superlift activities, 
commented: “It is fantastic to be part of 
a world first. At ALE we are always willing 
to push the boundaries in order to offer a 
bespoke solution for the client. In order to 
achieve such an operation, our engineers 
and crew have worked hard to carry out 
the necessary studies and safety checks. 

“This Superlift would not have been 
possible without a great crew and the 
Mega Jack System. With its capacity 
to easily lift the Topside to the desired 
height, the Mega Jack enabled the client 

The Topside weighed in at 13,795 ton 
and was skidded 85 metres onto ALE’s 
Mega Jack system. The Mega Jack 
jacked-up the Topside to a height of 40 
metres - the world’s highest ever jack-up 
at this scale. When jacked-up the 
system recorded a total jacking weight 
of 17,263 ton. The topsidewas then 
skidded 90 metres at 38 metres elevation, 
until it was above the hull, where 
ALE mated the topside with the hull. 

ALE was also contracted to remove all 
equipment using ALE’s 900 ton strand 
jacks (pre-installed onto the Main deck 
of the Topside), skidding equipment 
and SPMTs. 

to work on both the Topside and the 
Hull on ground level, therefore 
optimizing the logistics needed for such 
a build. As the both the Mega Jack and 
skidding systems are operated remotely 
via a control room and are equipped with 
a computerized controls, which have 
numerous safety systems implemented, 
these provided a safe way of working 
and protected both workers and the 
client’s equipment being lifted. Because 
the equipment is easy to mobilize and 
handle, ALE was able to install within 
the deadline set by the client and despite 
the challenges ALE faced on-site, 
the Superlift was completed without 
any delay to the project.” 

SUPERLIFT SUPERLIFT

The global heavylift specialists were 
awarded the contracts for the Malikai 
Project on behalf of TMJV. ALE was 
given the scope of weighing and 
transporting four unit hull blocks, 
living quarters and mega beams for 
the ‘Superlift’ activities. In addition, 
ALE was also awarded with the 

weighing of the topside, skidding of 
the topside, jacking- up of the topside, 
skidding at height of the topside over 
the hull and mating of the topside 
and the hull.

Mobilisation
ALE started to mobilise the equipment 

at the beginning of April and started 
setting up the equipment needed 
for the Superlift (including its further-
developed computer-controlled skidding 
system, ALE Mastsystem, Mega Jack 
system, weighing cells, strand jacks) 
in May, ready to execute the 
Superlift in July.  

MALIKAI PROJECT IN MALAYSIA

World’s highest jack-up 
and skidding operation 
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ALE, based in Breda, has performed the world’s highest jack-up and skidding operation of its kind, 

whilst executing the Malikai EPC TLP Project at Malaysia Marine and Heavy Engineering (MMHE) 

West in Johor Darul Takzim, Malaysia.



INNOVATIE

Innovatie is een van de drie speerpunten 
uit de strategie van HFG. “Alleen door 
de klant toegevoegde waarde te bieden 
kunnen we concurrerend en winstgevend 
blijven,” aldus Koos-Jan van 
Brouwershaven, CEO van HFG. 
Daarnaast vindt HFG het belangrijk 
om met innovatie jonge vakmensen 
aan het bedrijf te binden. “Hiermee 
stellen we onze toekomst veilig.” 

Lasrobot
Het eerste project van het Innovation 
Center is de lasrobot die door Valk 
Welding samen met HFG is ontwikkeld. 
“Dit is geen vervanging van onze lassers, 
maar een aanvulling. Er komt ook een 

lasrobot op onze vakschool te staan 
waar onze lassers mee leren werken. 
Wij hebben nog steeds een tekort aan 
lassers. Met de komst van de lasrobot 
kunnen zij zich richten op de meer 
uitdagende opdrachten, terwijl met 
de lasrobot een deel van het andere 
werk kan worden uitgevoerd.” 

De eerste lasrobot heeft twee lasarmen 
en werkt uiterst precies. Het gevaarte 
weegt 50 ton, maar kan helaas nog 
niet klimmen. Daar ligt een volgende 
uitdaging voor het Innovation Center. 
Het is de bedoeling dat er meer 
lasrobotten worden ontwikkeld. 
Van Brouwershaven ziet nog veel meer 

kansen voor het Innovation Center. “Met 
de nieuwste 3D- en gamingtechnologie, 
maar ook met smart informatie-
verwerking, is heel veel mogelijk.” 

Leiding
De dagelijkse leiding van het Innovation 
Center is in handen van Gert-Jan van 
Noordt. Hij richt zich op de innovatie 
van productie. Zijn collega Cees Spaans, 
hoofd Research & Development en 
Engineering bij HFG legt zich samen 
met zijn team toe op de innovatie van 
producten. Behalve het lassen, zullen 
ook het steigerwerk, gelijmde 
constructies en het gebruik van verf 
onder de loep worden genomen.

HEEREMA INNOVATION CENTER GEOPEND

‘Toekomst veilig gesteld’

Onder toeziend oog van vele genodigden heeft Caroline Heerema aanvang november het officiële 

startschot gegeven voor het Heerema Innovation Center. Dit centrum dat vlak bij het hoofdkantoor 

van Heerema Fabrication Group (HFG) in Zwijndrecht is gevestigd, staat symbool voor de koers die HFG 

wil varen: nog sneller en efficiënter werken om op die manier nu en in de toekomst dé toonaangevende 

engineering en fabricage contractor te zijn en te blijven voor complexe staalconstructies. 
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Caroline Heerema opende het Heerema Innovation Center. V.l.n.r.: Koos-Jan van 

Brouwershaven, CEO van Heerema Fabrication Group, Caroline Heerema, Cees 

Spaans, Hoofd R&D en Engineering en Gert-Jan van Noordt, Manager Innovation.

Heerema Innovation Center onthuld.

Receptie in het Heerema Innovation Center.

1 Day • 24 Speakers 6th Annual Event Back With Even More Developers & Networking Time! 

Q
uote 

OV150 

Before 29th January & 

Save £150 

 Will You Be In London At 
Europe’s Most Prestigious 
Offshore Wind Conference?

Developer 
Led

A Project-Led, One-Day Conference & Networking Event 
1st March 2016, Kensington Close Hotel, Central London

Alastair Mills, Business Development 
Manager for Renewables, 
Grid Access Solutions
Siemens
Amit Dewan, Managing 
Director, Infrastructure & 
Power Project Finance
UniCredit Bank AG

Cian Conroy 
Sector Lead, Wind

ORE Catapult

Dan Kyle-Spearman 
Associate, Innovation - 
Offshore Wind Accelerator
The Carbon Trust

Rhodri James 
Associate, Offshore Wind

The Carbon Trust

Professor Subhamoy Bhattacharya 
Department Of Civil & 
Environmental Engineering
University of Surrey

Ray Thompson, Head of Business 
Development - Offshore

Siemens Wind Power

Marcel Sunier, Project Director 
Nordsee Ost Offshore Windfarm

RWE Innogy GmbH

João Goncalo Maciel 
Technology Development Director

EDP Inovação, S.A.

Carlos Martin 
Director for Floating Wind

EDPR

Michele Schiavone 
Offshore Wind Commercial Manager

EDF Energy Renewables

Philip Heyden, Manager 
Developer Engagement Offshore

OFGEM

Rebecca Pynt, Commercial & Corporate

Finance Advisor, Department of 
Energy & Climate Change

Truels Kjer, Senior Risk Engineer 

Swiss Re 
Corporate Solutions

Isaac Tavares 
Project Director

Centrica

Joanna Ellis, Originator

Statkraft UK 
Limited

Heiner Strauß, Senior Project 
Manager at Nordsee Ost Wind Farm

RWE Innogy GmbH

Ian Mould, Business Development 
Manager for Renewables

Alstom Grid
James Beal, Chief Operations Officer Offshore 
Wind Investment Organisation
UK Trade & 
Investment

Adam Morrison 
Project Manager

RES Offshore

Kathrin Rieger 
Head of O&M Management Wind
E.ON Climate & 
Renewables GmbH

John Pires, Vice President 
Head of M&A & Project Finance

Northland Power Inc.

Peter Stratford 
Engineering Manager

RES Offshore

Organised by:

www.offshorewindconference.com
+44 (0)20 3479 2299        info@offshorewindconference.com

Harnessing Project Experiences, Driving Costs Down 
& Pushing Forward Market Growth With Investable 
Technological Innovations For Commercially-Viable, 
Profitable Wind Power Stations In 
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“An excellent opportunity to network and share best practice 
in an industry that demands just that.” Vestas Offshore

Erik Pietsch, Maritime 
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Vattenfall Wind Power Ltd
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“The run-up to 2020 is critical for the industry, as is the debate to reduce costs 
and overcome the technical challenges of operating in deeper waters, further 
offshore. This annual conference is a signif icant date in the diary and as 
chairman, I will push for us to offer real-life, practical solutions.” 
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VAN OORD TO INSTALL FOUNDATIONS 

Van Oord has reached agreement with DONG Energy of Denmark for the transport and 
installation of the 87 foundations at Walney Extension offshore wind farm in the United 
Kingdom. After completion in 2018 this park will deliver sustainable energy to 460,000 
households.  The Walney Extension offshore wind farm is located in the Irish Sea, 
approximately 19 km off the Walney Island coast in Cumbria. The wind farm will consist 
of 87 wind turbines: 40 Vestas and 47 Siemens wind turbines with a total capacity of 660 
MW. Van Oord will transport the foundations, monopiles and transition pieces from the 
various suppliers in Denmark, Germany and the United Kingdom and then install the 
foundations at the offshore wind farm site. The installation work will start in spring 2017.

EPCI CONTRACT 
VOOR GEOSEA 

GeoSea uit België heeft een 
belangrijk contract binnengehaald 
op de Britse offshore wind markt. 
De opdracht heeft een waarde 
van 340 miljoen euro en versterkt 
GeoSea’s leidende rol als EPCI 
contractor in de Britse offshore wind 
sector. Het windpark is gelegen op 
27 km voor de kust van Suffolk. 
GeoSea is verantwoordelijk voor 
het ontwerp, de productie en de 
installatie van 56 stalen monopile 
funderingen, die geheid worden in 
de zeebodem om een solide basis 
te vormen voor elk van de turbines. 
De monopiles die voor dit project 
gebruikt worden, zijn met een 
gewicht van meer dan 1100 ton, 
de zwaarste ooit door GeoSea 
geïnstalleerd. De installatie van 
de funderingen is voorzien vanaf 
eind 2016.

De erosiebescherming voor de 
funderingen zal worden uitgevoerd 
door Tideway uit Breda.

GALLOPER OFFSHORE WINDPARK 

VBMS heeft twee contracten heeft verworven 
van Galloper Wind Farm voor de aanleg van 
elektriciteitskabels voor het Galloper offshore windpark. 
De contracten hebben voor VBMS een totale waarde 
van EUR 200 miljoen. De opdracht behelst het leveren 
en installeren van twee 45 kilometer lange exportkabels 
die het offshore windpark met het vasteland verbinden. 

Daarnaast heeft VBMS het contract verworven voor de 
levering en installatie van 56 stroomkabels tussen de 
windturbines. De installatie van de eerste exportkabel 
zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden, gevolgd 
door de installatie van de tweede exportkabel en de 
stroomkabels tussen de windturbines in 2017. 
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GEEN GASWINNING BIJ TERSCHELLING

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich dinsdag 27 oktober uitgesproken 
tegen de mogelijke gaswinning bij Terschelling.  De Kamer vindt dat er bij het 
Waddeneiland niet naar gas moet worden geboord, omdat dit niet past binnen de 
regels voor milieu- en natuurbescherming.

Het gezamenlijke voorstel waarin PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 
ChristenUnie het kabinet oproepen om niet naar gas te boren bij Terschelling, kreeg 
bijval van de SP en diverse kleine partijen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) 
beslist pas in de loop van 2016 over mogelijke gaswinning bij Terschelling. Oliebedrijf 
Tulip Oil heeft de plannen tot die tijd in de koelkast gezet.

De gemeente Schiermonnikoog betreurt het dat de motie zich alleen uitspreekt tegen 
gaswinning bij Terschelling en niet ook tegen gaswinning bij Schiermonnikoog en in 
de rest van het Waddengebied. Er ligt reeds een ontwerpbesluit om een proefboring 
toe te staan door GDF Suez E&P op een opvallende plek, enkele kilometers ten 
noorden van Schiermonnikoog.

‘ACTA ORION’ IN DE VAART

Op donderdag 22 oktober 2015 
heeft in de haven van Harlingen de 
doopplechtigheid plaatsgevonden 
van de ‘Acta Orion’. De doopvrouw, 
mevrouw Didi te Gussinklo Ohmann, 
project directeur van Van Oord’s 
Gemini project, voerde de doop uit. 

De ‘Acta Orion’ heeft een lengte 
van 108 meter en een breedte van 
16 meter. De belangrijkste kenmerken 
van het nieuwe DP2 offshore 
construction support schip betreffen: 
accommodatie voor tachtig personen, 
een groot lading/werkdek, een 
laadruim met tussendek en het 
biedt meer dan 1250 m2 dekruimte. 

Direct na de oplevering, halverwege 
november, werd de ‘Acta Orion’ op 
het eerste project ingezet. Dit betreft 
het Gemini Windmolenpark, dat 
momenteel in aanbouw is door 
Van Oord Offshore Wind Projects, 
85 kilometer ten noorden van de 
Nederlandse kust.

RAMPION OFFSHORE
WIND FARM

Fugro has secured a contract for 
the installation and burial of 122 
array cables at the Rampion Offshore 
Wind Farm. The wind farm is being 
built in the English Channel, 
13 kilometres off the Sussex coast, 
by E.ON alongside partners, the 
UK Green Investment Bank plc. 

The engineering and planning will 
start immediately with installation 
being carried out in two phases in 
2016 and 2017. 

Fugro will lay and bury the cables 
with its construction and installation 
vessels Fugro Symphony and Fugro 
Saltire using one of its two Q1400 
trenching systems to bury the cables. 

The array cables will be pulled in and 
laid between the wind turbines and 
the offshore substation, where the 
power is then transmitted onshore. 

The Rampion Offshore Wind Farm 
will consist of 116 turbines, each 
with a generating capacity of 3.45 
MW. Construction is expected to 
be completed in 2018.

PARAGON RIG IN DEN HELDER

Paragon Offshore has chosen Port of Den Helder to carry out their maintenance 
program in between jobs. “We are delighted that, after some good structural 
meetings the Port of Den Helder has given our client Paragon Offshore the green 
light to come into the harbour,” says Wim Schouwenaar, CEO of agency DHSS. 
“This call will have spin off not only for Den Helder, but also for companies in the 
region North-Holland-North.” The Paragon C462 rig arrived at the Nieuwediepkade 
at the end of October. The duration of stay is depending on various issues, but 
permission has been given for several months.

The Paragon C462. 



CONSTRUCTIE DEN HELDER

Op de kade hield projectleider 
Alexander Bikker van Breman de operatie 
nauwlettend in de gaten. Hij legt uit 
dat het ‘gele’ gevaarte wordt ingezet 
bij het Shell Prelude project in Australië. 
“Met het apparaat worden straks zestien 
fundatiepalen op 250 meter diepte in 
de zeebodem geplaatst. Deze moeten 
het enorme gasplatform op zijn positie 
houden. Ten behoeve van het plaatsen 
van de ankerpalen is het nodig dat de 
constructie wordt opgevuld met 
gewichten, zodat de palen in de bodem 
worden gedrukt. Normaal worden 
palen via een hei- of trilmethode in 
de zeebodem vastgezet. Op de locatie 
in Australië is dit echter niet mogelijk. 
De grond is daar zo poreus dat de 
palen scheef zouden zakken.”

Breman is vanaf januari 2015 met het 
project bezig geweest. Het walswerk is 
verricht door zusterbedrijf Plaatwalserij 
Purmerend. Daarna zijn de palen gelast, 
machinaal bewerkt en gespoten bij 
Breman Machinery in Genemuiden. 
Tenslotte vond de montage plaats bij 
Breman Offshore in IJmuiden. Bikker: 
“Het was een ingewikkelde constructie 
om te maken. Dat kwam met name 
door de grote precisie, in combinatie 
met de afmeting en het gewicht.”

CLUMP WEIGHT CONSTRUCTION 

Speciaal transport van 
IJmuiden naar Australië

Bij Breman Offshore aan de 

Leonarduskade in IJmuiden 

is op maandag 19 oktober het 

transportschip ‘Annegret’ geladen 

met een speciale zogeheten Clump 

Weight Construction. Er werd met 

uiterste precisie gewerkt om de 

complete constructie van 250 ton 

aan boord te plaatsen. 
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Jo Peters, secretaris-generaal van 
NOGEPA: “De offshore gaswinning 
is voor Nederland ook de komende 
decennia belangrijk, onder andere 
om de door Nederland gewenste CO2 
reductie te kunnen realiseren. Om deze 
gaswinning efficiënt en veilig te kunnen 
uitvoeren is een goed functionerend 
systeem nodig, op zee en op land. 
Den Helder neemt in dat systeem een 
centrale plaats in met haven, vliegveld 
en kennisinfrastructuur. Door te blijven 
ontwikkelen en innoveren kan ze steeds 
opnieuw blijven voldoen aan de vraag 
uit onze sector. Dat werd tijdens ons 
bezoek nog eens onderstreept.”  

Presentatie
Samen met achttien ceo’s en asset 
managers van onder andere NAM/Shell, 
Total en Centrica, woonde Jo Peters, 
secretaris-generaal van NOGEPA een 
avondbijeenkomst bij in de nieuwe 
schouwburg De Kampanje in Den Helder. 
Port of Den Helder, Den Helder Airport 

en MCN hebben daar gezamenlijk een 
presentatie verzorgd over Den Helder 
als zee-, lucht- en kennishaven. 
De volgende dag hield NOGEPA een 
strategische sessie in Grand Hotel 
Beatrix te Huisduinen. Daarna heeft het 
gezelschap een bezoek afgelegd aan het 
Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). 
Het gezelschap heeft het tweedaagse 
programma afgesloten met een bezoek 
aan het Koninklijk Instituut voor de 
Marine (KIM), waar zij zelf met de ship 
handling simulator virtueel de haven 
van Den Helder zijn binnen gevaren. 
Zo was goed waar te nemen hoe wij 
in de praktijk werken.”

Jaarlijks
Om toekomstgericht de offshore 
olie- en gasproducenten optimaal 
te faciliteren zet Port of Den Helder 
samen met haar partners in op het up-
to-date houden van de supply chain. 
Door het bieden van ondersteuning bij 
levensduurverlenging van platforms en 

bij de winning van nieuwe energie 
als offshore wind en getijdenenergie 
bestendigt Den Helder zich als offshore 
hub van Nederland. “Dit bezoek was 
een groot succes. Alle deelnemers 
waren razend enthousiast over de 
kansen en mogelijkheden van Den 
Helder. Wij hebben dan ook voorgesteld 
dit bezoek jaarlijks terug te laten keren. 
Aandacht vanuit de branche voor 
Den Helder kan zeer vruchtbaar werken 
voor de toekomst. Door de complete 
supply chain zijn wij in staat tegemoet 
te komen aan de eisen van morgen. 
Efficiency speelt een steeds grotere rol 
in de offshore industrie. Den Helder 
heeft niet alleen een uitstekende 
geografische positie, maar anticipeert 
ook op toekomstige uitdagingen door 
hechte samenwerkingen aan te gaan, 
door continu te innoveren en door 
op de industrie gerichte opleidingen 
aan te bieden,” aldus Piet Hein Kolff, 
die eind 2015 vertrekt als directeur 
van Port of Den Helder.

NOGEPA OP BEZOEK IN DEN HELDER

‘Blijven voldoen 
aan vraag uit sector’

Port of Den Helder, Den Helder Airport en Maritime Campus Netherlands hebben medio oktober een delegatie 

van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) ontvangen. De branchevereniging 

is enthousiast over de kansen en mogelijkheden van Den Helder voor de offshore industrie.

Met die simulator is de Nogepa delegatie 

virtueel de haven van Den Helder binnen-

gevaren met een productieplatform.



O N S T R E A M O N S T R E A M

O F F S H O R E  V I S I E    6  /  2 0 1 518 6  /  2 0 1 5    O F F S H O R E  V I S I E 19

AIRBORNE OIL & GAS SUPPLIES TCP FLOWLINE TO PETRONAS

Following the successful completion of a 3 year qualification program of subsea 
flowline for hydrocarbon service, Petronas has requested Airborne Oil & Gas in 
IJmuiden to supply a TCP Flowline for a pilot project, intended to be installed 
later this year. 

The scope includes the delivery of a 550 meters TCP Flowline, ancillaries, offshore 
installation, engineering and field support. The 6 inch ID TCP Flowline is to be 
installed in 30 meters water depth connecting two platforms located offshore 
Malaysia. 

Datin Rashidah Karim, Head of Operational Technology of Petronas Carigali said: 
“At Petronas we recognize the potential for the use of Non-Metallic Pipe as a 
substitute for carbon steel under certain conditions and will embark on the world’s 
first offshore pilot having done extensive qualification of the material, install ability 
and operability of the pipe. The TCP Flowline does not corrode, reducing the OPEX 
significantly. Furthermore, by close collaboration between the installation contractor, 
Airborne Oil & Gas and Petronas, adopting an integral design approach, a cost 
effective installation method has been developed that allows for a total project 
cost reduction while meeting Petronas’ requirements such as for instance 
on-bottom stability.” 

The lightweight TCP Flowline is supplied in long lengths, spooled on transport 
drums. Martin van Onna, Chief Commercial Officer: “This project marks the world’s 
first pilot for a TCP Flowline. We are grateful for the support from Petronas during 
this important time in our development, in which we jointly completed the 
qualification, performed installation trials and demonstrated the capability of the 
TCP Flowline in this demanding environment, both technically and commercially.” 

“With this project, we now have commercial deliveries on all our Thermoplastic 
Composite Pipe products: Downlines and Dynamic Jumpers for well intervention, 
Static Jumpers and Spools for injection, and Flowlines for hydrocarbon service. 
The potential for Flowlines in particular is very large; we manufacture up to 7 inch 
ID TCP Flowline, replacing 8 inch nominal steel pipe as well as conventional flexible 
pipe. We manufacture these in lengths up to 3000 meters per spool, allowing fast 
installation by reel lay method, reducing installation cost significantly and with that 
the total project cost,” said Martin.

OFFSHORE ENERGY 
GAAT VERHUIZEN

Na 8 jaar continue groei, heeft 
organisator Navingo van de vakbeurs 
Offshore Energy besloten om intern 
bij de RAI te verhuizen naar de hallen 
1,2 4 en 5. Binnen de RAI wordt 
dit het Europacomplex genoemd. 

Offshore Energy 2016 zal plaatsvinden 
op 25 en 26 oktober.

RESATO WINT ERASMUS INNOVATIE AWARD 2015

Op basis van de resultaten van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2015 
is Resato International uit Roden uitgeroepen tot de meest innovatieve onderneming 
van Nederland. Het bedrijf ontving de Erasmus Innovatie Award 2015 op 19 
november 2015 tijdens het ‘Innovation Festival 2015’ in de Rotterdam Science 
Tower uit handen van Jan Peter Balkenende. 

Resato International ontwikkelt en fabriceert componenten en systemen op het 
gebied van hogedruktoepassingen. Een van deze oplossingen betreft de ACM 
waterjet (waterstraalmachine). De oplossingen van het bedrijf worden in tal van 
industrieën toegepast, waaronder de olie-, gas-, maritieme en chemische industrie.

Het bedrijf scoort bovengemiddeld op meerdere 
indicatoren van innovatie. Zo roemt de jury ‘de 
combinatie van het bedrijf om zowel nieuwe 
oplossingen als nieuwe markten te betreden.’ 
Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van de 
ACM waterjet waarbij Resato één van de weinige 
partijen - wereldwijd - is die dergelijke oplossingen 
in eigen beheer produceren. Eén jurylid noemde 
het bedrijf ‘een verborgen kampioen van de 
Nederlandse industrie.’

NIEUWE KABELLEGGER 

Op vrijdag 27 november 2015 werd 
de kabellegger Isaac Newton door de 
scheepswerf Uljanik Brodogradiliste in 
Pula, Kroatië, officieel overhandigd aan 
Jan De Nul Group. Nog dezelfde dag 
zette het schip koers naar Noorwegen 
om er de kabels voor zijn eerste job 
op te halen. De kabels zullen vervolgens 
naar het Midden-Oosten verscheept 
en daar geïnstalleerd worden.

De Isaac Newton is de nieuwste 
aanwinst voor de vloot van Jan De Nul 
Group en wordt de eerste kabellegger 
van zijn soort die per enkele reis meer 
dan 10.000 ton kabel kan transporteren 
en installeren. De grootste van de twee 
aanwezige carrousels aan boord heeft 
een draagcapaciteit van wel 7.400 ton.
“Deze unieke eigenschappen zullen 
ons in staat stellen om meer kabels op 
een efficiënte wijze in langere lengtes 
en met minder offshore punten te 
installeren en dit op een meer 
voordelige wijze omdat er minder 
scheepsreizen nodig zullen zijn,” zo legt 
Wouter Vermeersch, Manager Offshore 
Kabels, uit. “Dit wordt al bewezen door 
de eerste job van het schip, waarbij een 
89 km lange kabel met een gewicht van 
7.300 ton in één enkele lengte geladen, 
vervoerd en geïnstalleerd zal worden. 
Een tweede kabel met een gewicht 
van ca. 1.200 ton zal op dezelfde reis 
worden meegenomen met behulp 
van de carrousel onder het dek.”

EVONIK INVESTS IN AIRBORNE OIL & GAS

Through its venture capital arm, Evonik has invested in Airborne Oil & Gas, 
IJmuiden. The specialty chemicals group now holds a minority interest in the 
Dutch company. The investment was made jointly with HPE Growth Capital (HPE) 
and Shell Technology Ventures. The parties have agreed not to disclose the 
volume of the transaction. 

Airborne Oil & Gas (AOG) possesses a unique technology for the production of 
thermoplastic composite pipes for a variety of offshore oil and gas applications. 
For Evonik, the oil & gas industry is an attractive growth market and an important 
innovation field. Furthermore, the company is a market leader in polyamide 12, 
marketed as VESTAMID, which is well-proven in pipes for oil and gas production 
and transport. 

“Airborne Oil & Gas is an excellent strategic match for Evonik,” says Bernhard Mohr, 
head of Venture Capital at Evonik. “Their unique pipe technology and Evonik’s high 
performance polymer portfolio enable us to develop new solutions for the industry. 
“In Evonik we’ve gained a strategic investor with an extensive knowledge of plastics 
for oil & gas applications,” says Eric van der Meer, CEO of AOG. 
“We hope this will give us additional impetus to develop our business further.”
As part of its venture capital activities, Evonik plans to invest a total of €100 million 
in promising start-ups with innovative technologies and in leading specialized 
venture capital funds. The regional focus is on Europe, the US, and Asia. 
Evonik currently has holdings in seven start-ups and three funds.

LARGEST MIDDLE EAST 
CONTRACT EVER

McDermott has secured a contract 
by Saudi Aramco for brownfield work 
in various fields offshore Saudi Arabia. 
The company said that work on the 
contract is expected to be executed 
through the second quarter of 2018. 
The award follows the June 2015 
signing of a second Long Term 
Agreement (LTA) between McDermott 
and Saudi Aramco for engineering, 
procurement, construction and 
installation (EPCI) opportunities in 
various fields offshore Saudi Arabia.

WALNEY EXTENSION WIND FARM

DeepOcean has been awarded a contract by DONG Energy for the provision of 
installation and trenching works for the Walney Extension offshore wind project 
in The Irish Sea. Offshore work will be performed from DeepOcean’s new cable 
installation vessel ‘Maersk Connector’ in 2017.

DeepOcean has a long track record of subsea power cable installation on critical 
infrastructure projects. This is the second recent award for DeepOcean’s new 
cable lay vessel ‘Maersk Connector’, which joins the fleet in the first quarter 2016. 
DeepOcean’s scope includes route engineering as well as the installation and 
trenching of a total of 136 km offshore export cables and a 23 km interlink cable. 
The cables will be pulled ashore near Heysham and will link the two offshore sub 
station platforms at the windfarm. Offshore work is expected to commence first 
quarter 2017, subject to DONG Energy taking a final investment decision to 
proceed with the project.

The Walney Extension Project, WOW03 (west) and WOW04 (east), is anticipated to 
have a total capacity of 660MW. With up to 90 turbines each with a 7MW or 8MW 
output and 2 offshore substations and is to be constructed by DONG Energy AS, 
as the sole owner of the Project. WOW03 and WOW04 will consist of 2 x 220kV 
independent electrical systems each with their own offshore sub stations. The project 
is situated in the Irish Sea west-south-west of the Isle of Walney coast in Cumbria.

The new cable lay vessel ‘Maersk Connector’.

NIEUWE PRESIDENT-DIRECTEUR 

Vanaf 1 januari 2016 treedt Marjan van 
Loon aan als president-directeur Shell 
Nederland. Sinds 2009 bekleedt Van 
Loon de functie van Vice President LNG & 
Gas Processing. In die hoedanigheid is ze 
verantwoordelijk voor alle technische 
aspecten van de ontwikkelingen van LNG 
binnen Shell, inclusief new business 
development, design, innovatie, floating 
LNG (Prelude) en LNG als een transport 
brandstof. In de 26 jaar die Van Loon (49) 
voor Shell werkt, heeft ze diverse posities 
bekleed. In 1989 begon ze als chemisch 
technoloog op het Shell hoofdkantoor in 
Den Haag. Daarna was ze werkzaam op 
Shell Pernis, om vanaf 1997 in Australië 
en Maleisië management posities te 
bekleden. In 2007 keerde Van Loon terug 
naar Nederland om Global Manager LNG 
& Gas Processing te worden.
Chief Executive Officer (CEO) van Royal 
Dutch Shell plc, Ben van Beurden zegt: 
“Marjan brengt een schat aan ervaring 
en expertise mee om deze belangrijke 
positie in te vullen. Ze is een betrokken 
en coachend leider, die in competitieve 
en uitdagende situaties koers weet te 
houden. Marjan is een bijzonder 
energieke collega, een uitstekend 
communicator en bruggenbouwer.”
“Ik ben trots en vereerd met deze 
benoeming. Nederland is een belangrijk 
land voor Shell; ons hoofdkantoor staat 
in Den Haag en we zijn hier een van de 
grootste werkgevers. Daarnaast 
investeren we veel in Nederland, 
bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. 
Ik zie er naar uit om in deze rol mijn 
bijdrage te leveren aan de boeiende 
uitdagingen in energie, innovatie en 
techniek, en om onze goede relaties 
met klanten en partners verder uit 
te bouwen,” stelt Van Loon.
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WINNAAR IRO INNOVATIEPRIJS:  
ULSTEIN EQUIPMENT

Op donderdag 3 december 2015 vond het IRO Innovation 
Event plaats bij European Space Agency (ESA) / European 
Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk. 
Tijdens dit evenement presenteerden drie vooraf geselecteerde 
bedrijven hun innovaties en streden om de IRO Innovatieprijs.

En de winnaar is….
De 60 deelnemers aan het evenement werd gevraagd om te 
stemmen en Ulstein Equipment kwam als winnaar uit de bus 
met hun innovatieve ‘ColibriTM - Mastering Motions’, een 
kraan add-on, een compacte en efficiënte 3D-bewegings-
gecompenseerde handling systeem met het doel de operabiliteit 
van het vaartuig te verhogen. Het systeem wordt gemonteerd 
op het uiteinde van een (standaard) kraan, als nieuwbouw optie, 
of retrofit. Sander Vergroesen, directeur IRO overhandigde de 
IRO Innovatieprijs aan Arjan Boezeman, Hoofd Innovatie van 
Ulstein Netherlands tijdens de netwerkborrel bij ESTEC.

De 2 andere genomineerden waren:

Fugro: ‘3Direct’, door Robert Andersson, Product Engineer. 
Innovatie: 3Direct is een snel en eenvoudig te installeren en 
te gebruiken positioneringssysteem voor het veilig en kosten-
besparend hijsen en installeren van o.a. offshore constructies 
dat werkt door middel van video camera’s.

Van Heck: ‘Sea Trophy’, door Jeroen van Heck, Directeur en 
Ben Foot, Project Manager.
Innovatie: Sea Trophy, een door Van Heck ontwikkelde compacte 
mobiele submersible spindle pomp die het mogelijk maakt om 
snel olie uit kleine ruimtes te verwijderen. De kleine spindelpomp 
kan in no-time de brandstoftanks leegzuigen bij rampen maar 
ook na het bunkeren van verkeerde stookolie.

Thema van het evenement was Space Technology voor de olie- 
en gasindustrie. Hoewel ruimtetechnologie en offshore olie en 
gas op het eerste gezicht totaal verschillende sectoren lijken, 
zijn er ook veel overeenkomsten. Beide delen de uitdagingen 
van het werken in afgelegen en zware omstandigheden waar 
bruikbaarheid en veiligheid zeer belangrijk zijn. Het toepassen 
van de ruimtetechnologieën kan de sleutel zijn naar eenvoudigere, 
veiligere, groenere en veiligere olie- en gasoperaties.

De European Space Agency (ESA) is al betrokken bij een groot 
aantal onderzoeksprojecten voor de olie- en gasindustrie, 
zoals op robotica/automatisering gebied, draadloze sensors, 
geavanceerde materialen, geologische remote sensing, energie-
opwekking/opslag en veiligheid en risicomanagement. Tijdens 
de ESA presentatie op het IRO Innovatie evenement in 2015 
werden een aantal van deze technologieën gedemonstreerd.

ESA heeft vestigingen in verschillende Europese landen, maar 
de European Space Research and Technology Centre (ESTEC) 
in Noordwijk is de grootste. ESTEC is het technische hart, de 
incubator van de Europese ruimte inspanningen waar de 
meeste ESA projecten worden geboren en waar ze worden 
geleid door de verschillende stadia van ontwikkeling. 

Frank Salzgeber, hoofd van TTPO (Technology Transfer 
Programme Office) / Directie Technische en Quality 
Management, ESTEC gaf een presentatie over ‘ESA Space 
Solutions’. Lluc Diaz, Technology Transfer Engineer, ESTEC 
vervolgde met een presentatie ‘Van Rocket Science tot aan 
de industriële toepassingen’. Daarna gaf Frans Janssen, 
Project & Technology Shell Global Solutions International, 
een presentatie over het onderwerp ‘Interessante ruimte 
technologieën voor de olie- en gasindustrie’.

 Na de presentaties kregen de deelnemers een rondleiding langs 

de belangrijkste testfaciliteiten van ESTEC. 
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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.

GOLIAT FPSO MOORING LINES INSTALLED

Lankhorst Ropes Offshore has overseen the installation of the 
mooring ropes for the Goliat FPSO for Eni Norge AS, positioned 
85 km offshore, North West of Hammerfest in the PL229 and 
PL229B licence areas in the Barents Sea, offshore Norway. 
Given the weather conditions in the Barents Sea, and relatively 
shallow water depth, the cylindrically shaped Goliat FPSO uses 
a semi-taut leg mooring system to limit movement of the 
vessel. The mooring system comprises 14 Gama 98 polyester 
mooring lines configured three clusters of 4, 4 and 6 lines at 

400 m (1,312 ft) water depth. Two clusters have longer 
mooring lines to the prevailing weather, together with the sea 
bed chain, to provide the lateral restoring force needed to keep 
the production vessel on station. 
In order to minimise the potential damage of trawl wire 
impact, Lankhorst Ropes has developed a trawler wire resistant 
rope jacket for the polyester rope lines. The FPSO’s mooring 
system also features in-line buoyancy elements. Manufactured 
by Lankhorst Mouldings, the buoyancy elements secured on 
elongated shackles have an uplift of 19 T, prevent the mooring 
lines from touching the seabed.
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FACT-FINDING MISSIE NAAR IRAN 
MET MINISTER KAMP

Van 21 tot 26 november 2015 heeft IRO deelgenomen aan de 
Fact-Finding missie naar de Islamitische Republiek Iran samen 
met minister van Economische Zaken Henk Kamp. De missie 
werd zeer goed ondersteund door de Nederlandse ambassadeur 
in Teheran, mevrouw Susanna Terstal en haar gevolg. Een totaal 
van 60 bedrijven, waarvan 45 olie- en gas gerelateerd en 21 IRO 
leden, bezocht Iran en vaak niet voor de eerste keer.

Veel IRO leden grepen de kans om zich opnieuw te verbinden met 
vroegere relaties en anderen waren bereid om zich te presenteren 
aan een grote groep Iraanse bedrijven dat zeer enthousiast is om 
opnieuw zaken te doen met Nederlandse bedrijven.

SUCCESVOLLE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Op woensdag 18 november vond de IRO Algemene 
Ledenvergadering plaats bij Franklin Offshore in Rotterdam-
Heijplaat. Met 140 gasten werd de vergadering goed bezocht. 
Hoofdpunten op de agenda waren de financiën van de 
vereniging alsmede de (her)benoeming van de bestuursleden. 

Herbenoemd:  Edward Heerema (Allseas), Pieter van Oord  
(Van Oord), Jeff Sluijter (EY)

Afgetreden:    Willem Griffioen (Mercon), Hugo Vos (TNO)
Toegetreden:  Jan Willem van der Graaf (Seaway Heavy Lifting), 

René Peters (TNO/TKI Gas)

De nieuwe bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit: 

Naam Bedrijfsnaam
Pieter van Oord Van Oord (Voorzitter)
Michael Kahn Jumbo Offshore 
   (Vice Voorzitter)
Arjan Klijnsoon IHC Offshore & Marine 
   (Secretaris)
Jeff Sluijter EY (Penningmeester)
Peter de Bruijne Paragon Offshore
Jan Willem van der Graaf Seaway Heavy Lifting
Edward Heerema Allseas
Paul Koop Quercus
Rob Luijnenburg Fugro
René Peters TNO/TKI Gas

Voorzitters voor de IRO Commissies zijn tevens Bestuursleden:

Export & Public Relations Arjan Klijnsoon
Gas René Peters
Human Resources & Safety Paul Koop
Innovation & Regulatory Affairs Rob Luijnenburg
Offshore Renewable Installations Jan Willem van der Graaf
Well Services & Drilling Peter de Bruijne

Tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering gaf  
IRO voorzitter Pieter van Oord in de jaarrede zijn visie op de  
ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie en een overzicht  
van de activiteiten van IRO. 

Benoeming Jan Willem van der Graaf (SHL) door IRO voorzitter Pieter van Oord.

“Voor de toeleveranciers aan de olie- en gasindustrie is inmiddels 
duidelijk voelbaar dat onze industrie in ander vaarwater is beland. 
Door de grote variëteit aan bedrijven binnen het IRO ledenbestand 
worden deze veranderende marktomstandigheden op verschil-
lende manieren ervaren. Van met name de grotere bedrijven,  
die afhankelijk zijn van grote projecten van oliemaatschappijen 
tot bedrijven die betrokken zijn bij de leveranties aan deze  
grote bedrijven. Eind 2015 is er in onze sector al voor ongeveer 
200 miljard USD aan projecten gecanceld of uitgesteld. 

Otter Waterlander en Diederik Nelissen van McKinsey met hun presentatie 

‘State of the Industry: storm or tailwind?’.

Voor sommigen drogen de orderboeken snel op. Gelukkig wordt 
onze sector gekenmerkt door een aantal degelijk gefinancierde 
familiebedrijven zoals Allseas, Heerema, Damen en Huisman, 
maar ook stevige beursondernemingen zoals Boskalis, Fugro en 
SBM. Het Nederlandse OFS cluster heeft alle kans om sterker uit 
deze economische crisis te komen. De algemene tendens is dat 
de kosten voor de operators omlaag moeten, betalingen achter-
blijven en contracten worden opgeschort. Het is zeer moeilijk 
om een betrouwbare prognose te geven voor het moment 
waarop er een redelijke stabiele olieprijs van rond de 80 USD zal 
zijn. De invloeden op die prijs zijn talrijk, van extra of krimpende 
voorraden tot grote geopolitieke onzekerheden en technische 
ontwikkelingen in voor onze markt belangrijke gebieden. 
Duidelijk is dat het jaar 2016 moeilijker zal worden dan 2015.”

Otto Waterlander en Diederik Nelissen van McKinsey haakten 
daar met hun presentatie ‘State of the Industry: storm or tail 
wind?’ op in met het uiteenzetten van de huidige situatie en 
een analyse van verschillende strategische acties om de 
uitdagingen aan te gaan: 

1)  Continue consolidatie in de verschillende segmenten om de 
marktpositie te verbeteren en het vastleggen van sales &  
kosten synergiën.

2)  Het ontwikkelen van een meer geïntegreerd aanbod van 
diensten, betere integratie van apparatuur en diensten,  
ontwikkeling van gestandaardiseerde oplossingen.

3)  Identificatie van groeigebieden en voortdurende investeringen 
in nieuwe technologieën om nieuwe groeicyclus vast te leggen.

Jerry Bakx, Directeur van Franklin Offshore, gaf vervolgens  
een presentatie over Franklin Offshore Europe, dé specialist in  
leveringen van staalkabel, ankers, ankerketting en hef- en  
hijsmaterialen aan de maritieme industrie. De expertise van het 
bedrijf ligt in ervaren en gecertificeerd personeel voor inspecties, 
aanmeren, vastleggen, optuigen en uitrusten van vaartuigen en 
offshore-projecten. Sinds eind 2013 is Franklin Offshore Europe 
gevestigd in de Scheepsbouwloods op de RDM campus en  
beschikt hier over een terrein van meer dan 70.000 m2 en twee 
diepwater kades. Vanuit Rotterdam bedient Franklin Offshore 
Europe de maritieme en offshore olie- & gasindustrie. Na de  
presentatie kregen de deelnemers een rondleiding door de 
indrukwekkende fabriekshal en buiten langs de diepwaterkade. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel. 

Jerry Bakx, 

directeur 

Franklin 

Offshore 

Europe.

Deze onderzoeksmissie anticipeert op het moment dat het weer 
mogelijk zal zijn om opnieuw zaken te doen in Iran. En na alle 
lopende onderhandelingen zal deze ‘Implementation Day’ 
hopelijk rond maart of april 2016 plaatsvinden.

Delegatieleider voor de Olie- en Gasgroep was IRO directeur 
Sander Vergroesen. De groep bezocht de belangrijkste partijen 
voor de komende olie- en gasactiviteiten. Ontmoetingen met 
het uitvoerend management van de National Iranian Gas 
Company, National Iranian Oil Company, National Petrochemical 
Company of Iran, Iran Offshore Engineering Construction 
Company, Oil Industries Engineering and Construction Company 
en de Kamer van Koophandel en andere Iraanse branchevereni-
gingen stonden op het programma, naast een bezoek aan het 
Ministerie van Petroleum en Minister van Petroleum de heer 
Zanganeh en Vice-Minister van Petroleum de heer Zamaninia.

Na deze zeer intensieve dagen was het duidelijk dat, zodra het 
weer mogelijk is, er veel mogelijkheden voor IRO leden zijn. Voor 
nieuwe projecten als ook onderhoud van bestaande installaties 
die nieuwe technieken en efficiency verbeteringen nodig 
hebben. Alle deelnemers kijken uit naar ‘Implementation Day’!
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KIVI-IRO LEZING OVER TECHNO 
STARTERS BIJ RDM CAMPUS

Op 15 oktober 2015 vond een KIVI-IRO bijeenkomst plaats  
over Techno starters op de RDM Campus in Rotterdam-Heijplaat. 
Het middelpunt van RDM Rotterdam is de voormalige machinehal 
Innovation Dock, een monumentale industriële hal van 23.000 m2 
waar studenten techniekonderwijs volgen en waar innovatieve 
technische bedrijven gevestigd zijn. 

IRO lid Ampelmann is opgestart bij RDM, een perfect voorbeeld 
dus van een succesvolle Techno starter! De deelnemers kregen 
voor aanvang een rondleiding door het Innovation Dock,  
eindigend bij de werkplaats van Ampelmann, waar een korte 
presentatie werd gegeven over de start-up van het bedrijf.  

Na de rondleiding werden presentaties gegeven door Pascal 
Ferier van engineering bureau Enersea; Panos Doulgers,  
mede-oprichter van Delft Inversion (exploratie geofysica);  
Erik Snijders, technisch consultant en partner bij SeaOwls  
en Harold Lever van Archimedes Solutions. Eén ding hebben  
ze gemeen: allemaal hadden ze innovatieve ideeën over nieuwe 
technologieën en methodes die geleid hebben tot de start-up 
van hun bedrijven. 

HBO OFFSHORE NETWORK

Op 5 november heeft het HBO Offshore Network Symposium 
plaatsgevonden op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
Ongeveer 200 studenten van de Minor Offshore Engineering 
(Avans Hogeschool, Den Bosch), Minor Offshore Construction 
(Hogeschool Rotterdam) en de Minor Oil & Gas (MCN, NHL,  
Den Helder) woonden het symposium bij met presentaties van 
Allseas, Seaway Heavy Lifting en Ampelmann. 

De studenten 
moesten brain-
stormen over 
een ontwerp 
van het meest  
energiezuinige 
offshore schip, 
en ze presenteer-
den hun ideeën 
in pitches van 
één minuut. 

hbo-offshore-
network.nl 

QOMPAS

Samen met NOGEPA ondersteunt IRO functiebeschrijvingen in 
de beroepskeuzetests van Studiekeuze voor VO en Sectorkeuze 
voor VMBO leerlingen. De functiebeschrijvingen worden  
begeleid door korte video’s en zijn beschikbaar sinds 1 november.  
De functies zijn Lasser, Operator, Werkplanner, Geoloog, 
Geotechnisch ingenieur en Driller. Namens IRO en NOGEPA 
heeft Qompas 2.300 folders en 3.000 e-mails verstuurd naar 
studenten van de VO scholen om de Olie & Gas en offshore  
sector in beeld te brengen.

Meer informatie is te vinden via https://studiekeuze.qompas.nl 
en https://sectorkeuze.qompas.nl

STUDIEBEURS WEST

IRO en NOGEPA zullen een stand hebben op ‘Studiebeurs West’ 
op 8 en 9 januari 2016 in Ahoy in Rotterdam. Samen met KVNR, 
STC en de Waterbouwers staat de stand op het nautische plein. 
Voor meer informatie: www.studiebeurswest.nl 

OTC ASIA, 22 - 25 MAART 2016
IRO zal deelnemen aan de beurs. Er is mogelijkheid om via Netherlands Maritime Technology 

deel te nemen aan het Holland Paviljoen. De informatie staat op www.maritimetechnology.nl 

OTC HOUSTON, 2 - 5 MEI 2016
Uitverkocht. 

OFFSHORE NORTHERN SEAS, STAVANGER, 
29 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2016
De inschrijving is open. Er zijn slechte enkele stands beschikbaar.  

De informatie is te vinden op www.iro.nl 

OSEA, SINGAPORE, 29 NOVEMBER - 2 DECEMBER 2016
De inschrijving is gestart. De informatie is te vinden op www.iro.nl

DEELNAME BEURZEN/HANDELSMISSIES

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

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, 
neem dan contact op met IRO, info@iro.nl of 
telefoonnummer 079-3411981.

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

BEURSGENOTEERD

BEURSPROGRAMMA 2016

22 - 25 MAART OTC ASIA    

 KUALA LUMPUR, MALEISIË

2 - 5 MEI OTC HOUSTON 

 HOUSTON, VS

29 AUG - 1 SEPT OFFSHORE NORTHERN SEAS 

 STAVANGER, NOORWEGEN

24 - 27 OKTOBER RIO OIL & GAS 

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

7 - 10 NOVEMBER ADIPEC 

 ABU DHABI

29 NOV - 2 DEC OSEA 

 SINGAPORE

Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, 

Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers 

in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

Adres : Boompjes 40 (Willemswerf)  

  13th floor 3011 XB  Rotterdam

Postadres : Postbus 390

  3000 AJ  Rotterdam

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
DEN HAAG, 12 JANUARI 2016 

IRO-CEDA    
VOORSCHOTEN, 10 MAART 2016  

LEDENBIJEENKOMST BIJ SEATOOLS     
NUMANSDORP, 7 APRIL 2016 

IRO-EY OIL & GAS INDUSTRY FORECAST   
ROTTERDAM, 12 APRIL 2016 

LEDENBIJEENKOMST BREMAN   
GENEMUIDEN, 9 JUNI 2016

IRO KALENDER 2016
GASTCOLLEGES

In september is het gastcollege ‘Introductie in de Upstream  
sector’ gepresenteerd aan de Minor Offshore Engineering 
(AVANS Hogeschool, Den Bosch), Minor Offshore Construction 
(Hogeschool Rotterdam) en de Minor Oil & Gas (MCN, NHL,  
Den Helder).

CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’, 
MELD U NU AAN!

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

De cursus is een niet-technische cursus en geeft 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. 
Omdat de cursus afsluit met een rondleiding zijn bij deelname 
persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbril en 
-schoenen) verplicht. De cursus wordt zowel in het Nederlands 
als in het Engels gegeven.

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. 

De volgende cursusdata voor 2016 zijn gepland:

• 19 + 20 januari NL

• 16 + 17 februari ENG

• 15 + 16 maart NL

• 19 + 20 april ENG

• 24 + 25 mei NL

• 14 + 15 juni ENG

•   5 + 6 juli NL
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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
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STILL SOME 
AVAILABLE STAND 
SPACES FOR 
ONS 2016

Main theme: TRANSITION
More info at www.ons.no

14 pavilions
 

with guest cities and companies

1 392 
EXHIBITORS
from 39 countries at ONS 2014

260 
speakers

conference arenas
5

10 
exhibition 
halls

91 862
VISITORS IN 2014
FROM MORE THAN 100 COUNTRIES 

Join the after-party


