
KIVI
Afdeling voor

Offshore Techniek

Jaarverslag Secretaris, over het jaar 2021

1.0 LEDEN
Op 1 januari 2021 had de Afdeling Offshore Techniek (OT) 1167 leden. Een jaar later, op 1
januari 2022, is dit aantal gedaald met 82 tot 1085 leden.

Per
01-01-2019

Per
01-01-2020

Per
01-01-2021

Per
01-01-2022

Leden 820 829 872 800
Studenten 53 79 72 59
Senior-leden 190 201 209 211
Geassocieerden 11 24 14 15

tot. 1074 1133 1167 1085

2.0 ACTIVITEITEN

Vanwege de Covid19 pandemie was het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren.
We zijn doorgegaan met het organiseren van online lunchlezingen als vervanging van de fysieke
bijeenkomsten. Dit is ervaren als een succesvol alternatief, maar de fysieke bijeenkomsten
blijven de voorkeur hebben.

Jammer was natuurlijk wel dat er geen mogelijkheid was om elkaar te ontmoeten tijdens de
broodmaaltijd vooraf en de netwerkborrel na afloop. We waren na de zomer dicht bij het
organiseren van een live evenement er is daarom getracht zo snel mogelijk weer een fysiek
evenement te organiseren.
Het leek er op dat dit bij de lezing op de TU Delft van november voor het eerst weer mogelijk
zou zijn binnen de beperkingen die de overheid had opgelegd. Helaas laaide de besmettingen
in het najaar, en vooral op het laatste moment, zodanig op dat deze lezing gecancelled moest
worden.

We hebben het laatste evenement van het jaar, een virtual tour op de Sleipnir aangepast naar
een online bijeenkomst over de toekomst van windparkinstallatie door Heerema. Om
waardering te laten blijken aan de trouwe KIVI leden voor deelname aan de online lezingen
heeft het bestuur van KIVI OT besloten om bij alle deelnemers die zich als KIVI lid vooraf
hadden opgegeven voor de laatste online lunch lezing in december, net als vorig jaar, een
snoepbox te laten thuisbezorgen.

De KIVI-afdelingen Offshore Techniek en Maritieme Techniek geven ieder om de vier jaar een
erepenning uit voor de persoon of instelling die het meeste briljante en baanbrekende bijdrage
heeft geleverd aan de Offshore / Maritieme Techniek.
Dit jaar was de afdeling Maritieme Techniek aan de beurt om de uitreiking van de prijs te
organiseren.  Op aanbeveling van een gezamenlijke jury van Marine Techniek en Offshore
Techniek is op 11 november de Erepenning uitgereikt aan het MARIN. De prijs werd door Thecla
Bodewes uitgereikt aan Bas Büchner, de directeur van MARIN. De uitreiking  heeft binnen de



corona beperkingen fysiek plaatsgevonden in de ondiepwatertank van het Marin in
Wageningen.

Dit jaar heeft het bestuur plannen gemaakt om een symposium te organiseren. Dit symposium moet
plaatsvinden in maart 2023. De verdere invulling en locatie worden nog besloten in het komende jaar,
de intentie is echter om uit te gaan van een halve/hele dag met lezingen.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gegevens van de lezingen en activiteiten
samengevat:

Datum Activiteit Aantal
deel-
nemers

21-01-2021 Installation of wind turbines in the emerging US market –
GUSTOMSC

180

18-02-2021 Offshore wind and climate change – Siemens Gamesa 200
18-03-2021 Design of marine infrastructure in heavy seismic areas – BAM

& Fugro
REG:200
100

15-04-2021 Development from arctic loading tower to cryogenic loading
tower - Bluewater

119

20-05-2021 Excursion Damen Verolme Ship Repair Yard - Online
16-09-2021 Remote operations and innovative solutions for geo data

acquisition – Fugro
REG:113
82

14-10-2021 C02 Capture and storage port of Rotterdam – Porthos 167
18-11-2021 Advances in Offshore and Dredging Engineering & Best

Graduate – TU Delft
Cancelled

16-12-2021 Virtual Tour Sleipnir SSCV – switch naar online - 74

De online lezingen zijn ook opengesteld voor niet-KIVI leden en vandaar dat er meer
deelnemers waren bij deze lezingen dan bij de normale fysieke lezingen.

Het afgelopen jaar is er sprake van een lichte daling van het aantal leden, vermoedelijk is dit
toe te schrijven aan het online karakter van de lezingen vanwege corona.

Dit jaar hebben Dion Koreman en Stijn Bot de prijs voor KIVI OT Best Graduates TU Delft en
HBO 2021 gekregen voor hun uitmuntende afstudeerwerken. Ze hebben hun werk
gepresenteerd op de eerste fysieke bijeenkomst van KIVI OT na de corona restricties in maart
2022 op het hoofdkantoor van KIVI in Den Haag.

De jury voor de HBO prijs werd gevormd door Joannes Collette, Robert Plat en Hendrik Goos
zij schreven het volgende over het werk van Stijn Bot:
Stijn Bot worked on the optimisation of the bowless High Transport Vessel “BOKA Vanguard”
of Boskalis. The study has a more industrial engineering character rather than design
engineering. He contacted a wide range of stakeholders like personnel on the vessel, designers,
engineers, business managers etc. He produced an important list of improvements and design
changes to increase the efficiency of the vessel for the most important markets. The members
of the jury unanimously judged this report to an overall very high standard.

René Huijsmans, Jan van Kessel, Martijn Nieuwenhuijs en Frank Sliggers vormde de jury voor
de TU Delft prijs. Zij schreven het volgende over het werk van Dion Koreman:
Dion Koreman accepted the very challenging task to understand the effect of wind turbine
motion both in-line and across the ice incidence. He managed to build on the existing one-
dimensional “Hendrikse” model and extended it in a practical way to model misalignment of



turbine vibrations and ice drift. This resulting 2-D model (ZAMBONI) is fully implemented in the
Siemens owned software and can be used for engineering calculations.

Beide winnaars hebben 1 jaar lidmaatschap van KIVI gewonnen naast de geldprijs van €1500,-
We willen de winnaars feliciteren en de jury bedanken voor hun deelname.

3.0 SAMENWERKING

De samenwerking met het bestuur van het studenten Dispuut Offshore Technologie (DOT) en
de deelname van de voorzitter van DOT in het KIVI OT bestuur is ook dit jaar weer door beide
partijen als zeer waardevol ervaren. Dit geldt ook voor de deelname van het HBO netwerk en
de voorzitter van het UNFC (studievereniging Maritieme Techniek Hogeschool Rotterdam). Het
is cruciaal voor KIVI Offshore Techniek om warme banden met studenten te onderhouden.
Betrokkenheid van beide studieverenigingen wordt gezien als een belangrijk element hierin.

4.0 BESTUUR

Samenstelling bestuur vanaf Mei 2021:
- voorzitter: Hugo Romer
- vicevoorzitter: Bertus Bernhard
- secretaris: Tom de Geus
- penningmeester: Martijn Meijer
- leden:

- Sjoerd Meijer
- Noëlle Stolk-Fierloos
- Renate van Vliet
- Hayo Hendrikse
- Max Huting (DOT vertegenwoordiger)
- Simon Boschman (UNFC vertegenwoordiger)

Vriendelijke groet, namens de secretaris,

KIVI Offshore Techniek


