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1.0 LEDEN 

Op 1 januari 2016 had de Afdeling Offshore Techniek (OT) 1125 leden. Een jaar later, op 1 
januari 2017, is dit aantal gestegen met 10 tot 1135 leden. 

 
 

 
Per 
01-01-2014  

Per 
01-01-2015  

Per 
01-01-2016  

Per 
01-01-2017     

Leden 789 
 

816 
 

802 
 

851 

studenten 78 

 

158 

 

105 

 

77 

senior-leden 183 

 

200 

 

206 

 

193 

geassocieerden 18 
 

13 
 

12 
 

14 

tot. 1068 

 

1187 

 

1125 

 

1135 
 

 
2.0 ACTIVITEITEN 

In 2016 werden 9 lezingen georganiseerd en in samenwerking met KIVI Martec het 
symposium "Space for Subsea", dat plaatsvond op 18 mei 2016 in Delft. De lezingen werden 

goed bezocht. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gegevens van de lezingen 
samengevat: 

 

Datum Activiteit Aantal 
deel-

nemers 

21-01-2016 Falling Down Safely, lezingenavond, Den Haag 62 

18-02-2016 Novel Wave Energy Converter: Promising Future, 
lezingenavond, Schiedam 

108 

17-03-2016 Offshore Immerses Tunnels, lezingenavond, Amersfoort 102 

21-04-2016 How Subsea Technology Is Able To Provide A “Second” Life For 

Draugen Field + ALV, lezingenavond, Rijswijk 

109 

18-05-2016 Space For Subsea, symposium, Delft (i.s.m. Afdeling voor 

Maritieme Techniek en DOT) 

264 

19-05-2016 A New Level Of High Performance Mobile Offshore Units, 

lezingenavond, Schiedam 

96 

15-09-2016 Seeing Is Believing: The Huisman Innovation Tower, 
lezingenavond, Schiedam 

57 

20-10-2016 Technostarters, lezingenavond, Delft 87 

26-10-2016 Technical session Subsea processing, Offshore Energy, 
Amsterdam 

 

https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/falling-down-safely-1
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/verslagen/verslag/novel-wave-energy-converter
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/offshore-immersed-tunnels
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/verslagen/verslag/a-second-life-for-the-draugen-field
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/verslagen/verslag/a-second-life-for-the-draugen-field
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/verslagen/verslag/space-for-subsea
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/mobile-offshore-units
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/the-huisman-innovation-tower
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/verslagen/verslag/technostarters-2
http://offshore-energy.biz/conference/conference-program-2016/technical-session-subsea-processing-infrastructure


 
10-11-2016 Efficiency en sustainability in de Nederlandse Offshore 

Industrie, symposium, ‘s-Hertogenbosch 

 

17-11-2016 Another 20 Years Continuous Production In The Harsh North 
Sea, lezingenavond, Den Haag 

121 

15-12-2016 Pioneering Spirit: Commissioning The World's Largest Offshore 
Vessel, lezingenavond, Delft 

237 

21-12-2016 De Maritieme Maakindustrie, congres en uitreiking Erepenning, 

Delft (i.s.m. Afdeling voor Maritieme Techniek) 

103 

 

De negen reguliere lezingen zijn het afgelopen seizoen goed bezocht, met gemiddeld 109 

personen per lezing. Steeds meer lezingen worden op locatie gegeven en gefaciliteerd door 
de desbetreffende lezinghouder. Dit wordt gezien als positieve ontwikkeling waarbij niet 

alleen de kosten voor Kivi worden gedrukt, maar wat ook bijdraagt aan de diversiteit en 
daarmee aantrekkelijkheid van de lezingen. 

 

Het grootste aantal deelnemers bezocht de lezing van Dhr. Edward Heerema over het eerste 
door “Pioneering Spirit” uitgevoerde werk (Yme-platform offshore Noorwegen). Maar liefst 

237 deelnemers waren hier aanwezig die daarmee allen getuige waren van de eerste beelden 
waarin de PS in actie te zien was. 

 
Verder mochten we de Huisman Innovation Tower in actie zien tijdens een inspirerende 

rondleiding over het terrein van Huisman. Hierbij hoorden uiteraard het beklimmen van de 

toren en het geweldige uitzicht over Schiedam en Rotterdam. 
 

De “Techno starters” avond werd bij de Buccaneer in Delft gehouden, met dank aan Joop 
Roodenburg van Huisman. Vier Technostarters met een link naar de offshore industrie 

vertelden over het proces van het opzetten van een eigen bedrijf, inclusief de daarbij 

behorende tegenslagen. Zdravko Angelov deelde hierover zijn ervaringen in de windmolen 
industrie met het bedrijf Vizionz, waar de moeilijkheid ligt in het instappen in een markt waar 

zowel de technologieën als de bedrijven zelf op zeer grote schaal aanwezig zijn. Jan Ridder 
vertelde over PIMSyS, een vernieuwende methode om satelliet beelden te gebruiken voor het 

monitoren van pijpleidingen. WaveDroid van Max Radermacher gebruikt de slimste en meest 
beschikbare sensoren om golfdata te verzamelen, de smartphone. En last but not least, Peter 

Naaijen gaf een mooie pitch over zijn golf-voorspellingen en gerelateerde scheepsbewegingen 

model. Al met al werd de avond zeer positief ontvangen en het doel is dan ook komend jaar 
weer een zelfde soort avond te organiseren in de Buccaneer.  

 
In samenwerking met KIVI Martec en TU Delft (DOT) werd het “Space for Subsea” 

Symposium georganiseerd in theater de Veste in Delft. Met lezingen en masterclasses in 3 

sessies: ”Timeless, Manless, Flawless “ lag de focus op het gebruiken van oplossingen uit de 
ruimtevaart voor subsea operaties. In de ochtend spraken afgevaardigden van Shell, RHEA, 

Fugro en IHC over een breed scala aan ROV toepassingen gebaseerd op ruimtevaart 
technologie. Deze masterclasses vormden de basis voor het programma na de lunch, waar 

James Haug, VP Quality and Continuous Innovation bij Shell, besprak wat de offshore-

industrie van de luchtvaartindustrie kan leren (en vice versa). Dit werd gevolgd door een 
lezing van Heerema en Airbus waarin het simuleren in offshore- en ruimtevaartomgevingen 

besproken werd. D.m.v. simulaties is het mogelijk veiligheidsrisico’s te verminderen en de 
hardware te testen vóór implementatie. 

 
Het tweede deel van de middag bestond uit lezingen van Huisman en ESA over robotica in 

offshore drilling en ATV-docking. Na een korte koffiepauze werd dit gevolgd door de laatste 

toespraken van de dag door Shell en TNO over het gebruik van satelliettechnologie om 
ondergrondformaties te begrijpen door gebruik te maken van Interferometric Synthetic 

Aperture Radar (InSAR) of met behulp van kleine verschillen in het zwaartekrachtveld van de 
Aarde (GOCE). 

http://fd7.formdesk.com/omnismart/HBOOffshoreSymposium
http://fd7.formdesk.com/omnismart/HBOOffshoreSymposium
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/lifetime-extension-haewene-brim-fpso
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/lifetime-extension-haewene-brim-fpso
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/pioneering-spirit-1
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/pioneering-spirit-1
https://www.kivi.nl/afdelingen/maritieme-techniek/activiteiten/activiteit/de-maritieme-maakindustrie


 
 

Net voor het begin van de “Space Drinks” werd verder nog de KIVI-prijs voor beste TU 
afstudeerder van Offshore Engineering gepresenteerd door Bart Boon. Van een totaal van vijf 

genomineerden ging de prijs naar Jan-Willem van Dongen met zijn proefschrift genaamd " 

Swab pressure due to cone pop-out ", een fenomeen van plotselinge energieverlies in de 
vorm van buisvormige expansie tijdens mono-diameter well-drilling. Samen met het 

prijzengeld van € 2.000 had Jan-Willem de eer om zijn proefschrift te presenteren aan een 
zaal vol enthousiaste luisteraars. Zijn proefschrift werd geleid door professor Andrei 

Metrikine, die de eer kreeg voor de vierde keer op rij de prijs van beste Offshore Engineering 
Professor te ontvangen. 

 

Komend jaar zullen er weer veel nieuwe, leerzame en interessante activiteiten worden 
georganiseerd en tevens verheugen we ons op de voorbereidingen voor het 50 jarige bestaan 

van Kivi OT in 2019. 
 

3.0 SAMENWERKING 

De samenwerking met het bestuur van het studenten Dispuut Offshore Technologie is nog 
immer constructief.  

 

De symposia worden altijd in goede samenwerking met Kivi Maritieme Techniek 
georganiseerd. 

 
Extra focus lag afgelopen seizoen op het ondersteunen van het “Our Oceans Challenge” 

platform, waarbij Kivi OT probeert bij te dragen door het platform te verbinden met de grote 
achterban van Kivi. 

 

Verder heeft het bestuur contacten onderhouden met andere KIVI afdelingen in aanverwante 
disciplines, met name de afdeling voor Maritieme Techniek, Olie en Gastechnologie en 

Mijnbouw. 

 
4.0 BESTUUR 

Het bestuur was vanaf juni 2016 als volgt samengesteld:  
 

- voorzitter: ir. P.D. Swart CEng 

- vicevoorzitter: dr.ir. J.L.F. van Kessel 

- secretaris: ir. J. Oomen 

- penningmeester: ir. D.J. de Jong 

- leden: 

 - ir. C.C. Friedrich 

 - ing. F. Koopman Eur Ing MBA 

 - ir. dr. R. Plat 

 - ir. W.J. Slob 

 - ir. L.O. Vliegen 

 - ir. S.E. van der Werff 

 - H. Hillen (DOT rep.) 
 

De secretaris, 
 

J. Oomen. 


