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Voor u ligt de eerste editie van ‘Willpower’. Het nieuwe relatiemagazine van Willteco, waarmee 

we onze klanten en relaties binnen en buiten Nederland voortaan willen informeren over de 

stand van zaken in onze onderneming. Sinds de oprichting in 1990 groeit Willteco gestaag. Tot de 

dag van vandaag. In kennis. In omvang. Er zijn voortdurend nieuwe initiatieven, nieuwe inno-

vaties, nieuwe avonturen. Met een eigen vestiging in Singapore hebben we recht gedaan aan 

onze ‘pioniersgeest’ en een piketpaal geslagen voor verdere internationalisering. Onze klanten 

waaieren uit. En waar zij gaan, gaan wij. Om ze maximaal te blijven bedienen. In dit magazine 

praten wij u op tal van punten bij. Natuurlijk komen wij zelf uitvoerig aan het woord. Maar onze 

klanten ook. En onze kennispartners eveneens. Oordeelt u zelf. Ik wens u veel leesplezier.

Willem Wille

We are pleased to unveil the first edition of Willpower, Willteco’s new corporate magazine. From now 

on the magazine will provide our clients and other business relations worldwide with the latest news 

about our company. Willteco has grown steadily since its establishment back in 1990. Even now we 

are still growing. We are growing in knowledge as well as size. Our company stands out for constantly 

coming up with new initiatives, launching innovations and taking on challenges. By opening an of-

fice in Singapore we have displayed our pioneering spirit and set a benchmark for further interna-

tionalisation. Our clients are dispersing widely. Where they go, we go. We remain committed to of-

fering our customers the best service possible. This magazine will bring you up to speed on countless 

matters. We have a lot to say, but so do our customers. The same goes for our partners in knowledge. 

See for yourself. We hope you enjoy reading this first edition of Willpower.

Willem Wille

Het gesprek mondt uit in een offerte en een eerste op-

dracht. Het is de opmaat naar een samenwerkingsver-

band dat anno 2013 al ruim 20 jaar duurt. Belangrijke bij-

komstigheid: de order is zo omvangrijk, dat Willem Wille 

en zijn echtgenote Patricia Wille voor het eerst groot 

moeten denken. 

Succes

De vruchten daarvan plukken zij als zij kort daarna wor-

den benaderd door Noble Drilling Company in verband 

met ernstige transportschade aan een booreiland op 

een zwaarlading schip. Willem lost het op. Het succes 

leidt tot een artikel in een offshore vakblad. Willteco krijgt 

vaste voet aan de grond in de offshoremarkt.

 

Daarna gaat het snel. In de tweede helft van de jaren 

negentig volgt de opdracht voor de complete revisie 

van een booreiland. De twaalf medewerkers in vaste 

dienst krijgen er zeven maanden lang een kleine 200 tij-

delijke collega’s bij.

Groei

Willteco groeit en blijft groeien. In omvang, maar ook 

in kennis, kunde en in naam. Het bedrijf bewijst keer op 

keer het unieke vermogen tot innoveren, combineren, 

improviseren en organiseren. Onshore én offshore laat 

het bedrijf in talloze industrieën zijn ‘handtekening’ ach-

ter. In 2010 is de opening van een eigen vestiging in Azië.

 

De komende jaren zetten Willem en Patricia in op ver-

dere groei, meebewegend met klanten die over de ge-

hele wereld uitwaaieren. Gesteund door een team “dat 

perfect weet wat er moet gebeuren” gaat Willteco ver-

der met “oplossingen bedenken voor het onmogelijke”, 

weet Willem zeker.

This conversation resulted in an offer and an initial con-

tract. It was to be the start of a collaboration that today, 

in 2013 has, already lasted more than twenty years. The 

initial order was so large that Willem Wille and wife Patri-

cia had to start thinking big for the first time ever.

Success

The fruits of success came quickly when they were ap-

proached by Noble Drilling Company about serious 

damage caused to a drilling rig during transport on a 

HTV (heavy transport vessel). Willem solved the problem. 

This success story led to the publication of an article in 

an offshore magazine. Willteco had secured a foothold 

in the offshore market.

Since then everything has happened fast. In the latter half 

of the 1990s the company won an order for the complete 

overhaul of a drilling rig. The twelve payroll employees 

worked alongside almost 200 temporary colleagues for 

the next seven months.

Growth

Willteco started growing and is still growing - not only in 

size, but also in its know-how, skills and reputation. Time 

and time again the company demonstrates its unique 

ability to innovate, combine, improvise and organise. The 

company leaves its mark on numerous industries onshore 

and offshore. In 2010 Willteco opened its own office in Asia.

For the coming years Willem and Patricia have set their 

sights on sustaining this growth by moving in line with the 

customers who are spreading their wings worldwide. 

Backed by a team that ‘knows exactly what needs to be 

done’, Willteco is pressing ahead by ‘devising solutions 

for the impossible’, as Willem confidently puts it.

Begin 1990 stappen twee technici van afvalverwerker 

AVI-Noord in Amsterdam (nu AEB) de bescheiden 

stand van Willteco in, op de Maintenance Fair in 

Rotterdam. Ze zijn op zoek naar gereedschappen, 

precies datgene dat het net opgerichtte Willteco op 

dat moment verhandelt.

It was back in 1990 when two engineers 

from the Amsterdam waste process-

ing company AVI-Noord (the present-

day AEB) went up to Willteco’s modest 

stand at the Maintenance Fair in Rotter-

dam. They were looking for tools, exact-

ly what the newly established Willteco 

happened to be trading at that time.
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paTricia and Willem Wille
owners and founders Willteco

WE ARE gROWINg IN
kNOWlEdgE AS WEll AS SIZE

WE gROEIEN IN kENNIS
EN IN OMVANg



Na demontage worden de
componenten getest via MPI.
After disassembly all welds of
frames are NDT tested using
MPI – as seen here –.

De schijven worden 1 voor 1
van de as gehaald.
The sheaves are removed from the 
shaft one by one.

Het cluster wordt vastgezet in de 
werkplaats, zodat de 5 schijven
kunnen worden gedemonteerd.
The cluster is fastened into place in 
the workshop to allow disassembly
of the five sheaves 

De nieuwe as van het
crownblock wordt nogmaals
nagemeten.
The new shaft of the crown
block is re-measured.

crowning our work

De deadend & fastline assembly 
die samen met het cluster het 
crownblock vormen.
This is the dead-end & fast-line as-
sembly that together with the clus-
ter forms the crown block.

In het magazijn van Willteco zijn 
schijven in verschillende maten op 
voorraad.
Sheaves of different sizes are stocked 
in the Willteco warehouse.

Als het frame is gestraald, op scheu-
ren onderzocht (MPI) en gespoten, 
komen er nieuwe lagers en pak-
kingen in de schijven. Dan worden 
de schijven 1 voor 1 weer op de 
(nieuwe) as geplaatst.
Once the frame has been blasted, 
checked for cracks (MPI) and 
sprayed, a set of new bearings are 
shrunk in by liquid nitrogen and seals 
are fitted in the sheaves. Subse-
quently the sheaves are put back
on to the (new) shaft one by one.

Links het cluster, op een frame
gebouwd voor transport.
Rechts de deadend en fastline 
assemblies. Allemaal klaar voor 
transport.
On the left there is the cluster
mounted on a frame for transport.
On the right there are the dead-
end and fast-line assemblies.
Everything is ready to be shipped. 

Als de nieuwe lagers in de schijven
zijn geplaatst, wordt aan weers-
zijden een grease seal gemonteerd. 
Daarna gaan de nieuwe as en de 
schijf samen in de frames.
After the new bearings have been
fitted in the sheaves, a grease seal
is fitted to each side. Then the new 
shaft and the sheaves are put into
the frames which are blasted,
metallised and coated.

Een klein huzarenstukje was het, de revisie van een defect crown-

block van een booreiland. Binnen 5 dagen slaagde het Willteco-

team erin een geheel gereviseerd crownblock af te leveren bij de 

klant. Het crownblock bestaat uit een cluster van vijf katrolschij-

ven, een deadend en een fastline assembly. Het hangt bovenin 

een boortoren en is met kabels verbonden aan het travelling-

block, dat zo door de drawworks op en neer bewogen kan wor-

den. Het travellingblock is verbonden aan de topdrive, waaraan 

de boorpijpen zijn verbonden. Het is in het boorproces onmisbaar, 

waardoor het revisieproces onder hoge tijdsdruk plaats vond. Will-

teco kon de klant onder meer snel bedienen doordat cruciale 

onderdelen – waaronder de schijven - op voorraad waren en zo 

‘van de plank’ konden worden geplukt. Op deze pagina’s is het 

gehele revisieproces in woord en beeld vastgelegd.

Overhauling the crown block of a drilling rig, for its five year sur-

vey proved to be a formidable job. In less than five days the Will-

teco team managed to deliver a completely overhauled crown 

block to the customer. The crown block consists of a cluster of five 

sheaves, a dead-end and a fast-line assembly. It is suspended at 

the top of a drilling tower and a drill-line runs over these sheaves 

to the travelling block in order to move it up and down. The travel-

ling block is connected to the top drive to which the drilling pipes 

are connected. A crown block is indispensable in drilling opera-

tions, which is why completing overhauls is a race against the 

clock. Willteco was able to give the customer rapid service in over-

haul and delivery of crucial parts – including the sheaves – were 

in stock and could be taken straight ‘off the shelf’. These pages 

describe the entire overhaul process in words and pictures.

picTUre reporT cROWNBlOck
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Als sluitstuk worden de frames op
de as geplaatst en vast gebout
op moment. 
Finally, the frames are placed on
the shaft and bolted up to the
right torque.

REAd
MORE
ONlINE
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“Lang geleden gold hier: de verbrandingsketel bepaalt. 

Bij een revisie wachtten we af wat we tegenkwamen 

en bepaalden we hoeveel tijd we nodig hadden. Dat is 

écht verleden tijd. Met het verbranden van afval wek-

ken wij energie op, die we leveren aan het net. Gaat 

een lijn plat, dan moeten we aangeven hoelang dat 

duurt en wanneer we de levering hervatten. Als we dat 

op de afgesproken datum niet doen, moeten we de 

energie die we zouden leveren zelf inkopen om onze 

contractuele verplichtingen na te komen. Hetzelfde 

geldt voor het afval dat de ovens ingaat. Dat wordt 

geleverd door klanten en ook zij houden rekening met 

een bepaalde afzet. Als een verbrandingslijn niet tijdig 

beschikbaar is, dan komt AEB in de knel met de afna-

meverplichting.”

Aan het woord is Michiel Krikke, maintenance contracts 

engineer bij AEB. Hij noemt de steeds zwaardere verplich-

ting die de afvalverbrander naar de markt heeft een 

uitdaging om mét externe leveranciers naar een betere 

performance toe te werken. “Natuurlijk worden de rela-

ties daardoor formeler en zakelijker, maar dat is niet per 

se nadelig. Integendeel: het schept duidelijkheid en een 

basis voor professioneel en duurzaam partnerschap.”

Kennisdrager

Met Willteco is hij in dat opzicht al een heel eind op weg, 

zegt hij. De relatie tussen beide bedrijven gaat bijna twin-

tig jaar terug. In die tijd ontwikkelde Willteco zich van on-

deraannemer die handjes leverde tot kennisdrager met 

zó veel knowhow over de installatie, dat het bedrijf op 

aandringen van AEB inmiddels is begonnen alle ‘ken-

nis in de hoofden’ op papier te zetten. Het stelt AEB, al-

dus Krikke, in staat beter op kwaliteit te sturen. “En daar 

wordt uiteindelijk iedereen wijzer en beter van.”

‘In the old days the people here said everything de-

pended on the incineration boiler,’ recalls Michiel Krikke, 

AEB’s maintenance contracts engineer. ‘When there was 

an overhaul we had to wait and see what problems it re-

vealed and then determine how much time we needed. 

That way of working is truly a thing of the past. Today, we 

incinerate waste in a way that generates energy that we 

supply to the grid. If one of our lines breaks down, we 

have to be able to say how long it will be out of service 

and when we can resume supplying. If we fail to do this 

on the agreed date, we have to buy the energy that we 

intended to supply so as to meet our contractual obli-

gations. The same goes for the waste that goes into the 

furnaces. It’s provided by clients who have to be able to 

bank on a certain level of sales. An incineration line that is 

not available on time embroils AEB in problems because 

of our take-up obligations.’

Krikke sees the waste incineration company’s increa-

singly stringent obligations towards the market as a chal-

lenge to team up with external suppliers to deliver a better 

performance. ‘The relationships obviously become more 

formal and more businesslike because of this approach, 

but that is not necessarily a bad thing. On the contrary, it 

creates clarity and provides a basis for a lasting profes-

sional partnership.’

Knowledge bearer

Partnering with Willteco has enabled AEB to take huge 

strides forward in this respect, says Krikke. The two compa-

nies have been working alongside each other for almost 

20 years. During that time Willteco grew from a subcon-

tractor which provided workers to a knowledge-centric 

company with so much know-how about the installation 

that AEB has insisted that all the knowledge in the heads 

             unique
Markteisen en contractafspraken dwingen het Afval 

Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam steeds meer om 

onderhoud binnen vooraf vastgestelde periodes 

uit te voeren. Hoe belangrijk gekwalificeerde onder-

houdspartners zoals Willteco daarbij zijn, bleek in 

2012 weer bij de tweejaarlijkse revisie van een van 

de zes verbrandingslijnen.

Amsterdam waste processing and po-

werplant Afval Energie Bedrijf (AEB) is 

constantly under pressure to complete 

maintenance within predetermined 

timeframes because of market require-

ments and contractual obligations. 

During the two-yearly overhaul of one 

of the six incineration lines it was again 

crystal-clear just how important it is to 

be able to rely on quality maintenance 

partners like Willteco.

OVERHAul OF
INcINERAtION lINE At
AMStERdAM WAStE ENERgy plANt

REVISIE
VERBRANdINgSlIJN
AFVAl ENERgIE BEdRIJF 
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De maintenance contracts engineer van AEB noemt 

Willteco een unieke partner als het gaat om strategisch 

onderhoudswerk. “Het bedrijf onderscheidt zich los 

van kennis en knowhow, door de benadering. Willteco 

denkt niet in geld, maar in service. De klant heeft een 

probleem en zij gaan dat oplossen. Die mentaliteit zie je 

in alles terug. Zo heeft Willteco een centrale smeerinstal-

latie bedacht en ontwikkeld voor de cilinderlagers van 

de roosteraandrijving en de ontslakkingsinstallatie. Dat 

scheelt werk en kosten. Veel bedrijven zouden met zoiets 

niet eens aankomen. Het is een partner die bovendien 

vooruit denkt. De kwaliteit gaat elke keer weer verder 

omhoog en de mensen die ze inhuren voldoen steeds 

aan de hoogste eisen. Vorig jaar heeft Willteco daarom 

onze Safety Award gewonnen, een veiligheidsprijs die wij 

toekennen aan onze toeleveranciers.”

Gedreven

“Het gaat”, zegt Krikke, “om het hele plaatje”. Hoe dat er 

uit ziet, wordt al snel duidelijk bij een bezoek aan AEB als 

Willteco er net aan de slag is. In totaal 35 man (achttien in 

de dag, zeventien in de nacht) zetten gedreven en in een 

strakke organisatie alle zeilen bij om de klus te klaren. Cilin-

ders die het rooster aandrijven worden gedemonteerd en 

tijdelijk vervangen door dummy’s. Het verbrandingsroos-

ter – dat elke twee jaar is ‘versleten’ door het samenspel 

van corrosie, erosie en hitte – wordt met de aanliggende 

installatiedelen (waaronder ook de roosterdragers en 

midden- en zijbalken) onder handen genomen. Rooster-

staven worden handmatig in- en uitgebouwd en gekeurd.

Het werk aan de verbrandingslijn omvat naast de revisie 

van het verbrandingsrooster in de ketel (en uitgezonderd 

de rookgasreiniging) onder meer de inspectie van 24 

aandrijfcilinders, zes doseerschuifcilinders en vier of zes 

ontslakkingscilinders. Een deel ervan gaat na demontage 

voor revisie mee naar de werkplaats in Broek op Lange-

dijk om weer te worden ingezet als de volgende ver-

brandingslijn onder handen wordt genomen. “Het is een 

voorbeeld hoe Willteco meedenkt”, zegt Krikke. “Deze 

aanpak scheelt geld en tijd. Zo boeken we enorme ef-

ficiencywinst. Die proactiviteit zien we graag, zeker bij dit 

mechanisch gecompliceerde werk.”

Gespecialiseerd

Tijdens het bezoek aan AEB laat Willteco’s projectleider 

Jochen Bruil zien hoezeer sprake is van uitgesproken 

kennis en specialismen. Onder het verbrandingsrooster – 

waar het normaal gesproken vele malen te heet is om te 

bivakkeren – inspecteren en demonteren twee collega’s 

op een oppervlak dat dat van een gemiddelde kruip-

ruimte nauwelijks overstijgt belangrijke installatiedelen. 

Het verbrandingsrooster zelf is dan nog deels onaange-

roerd; het wachten is op collega’s van een ander be-

drijf, die de muurbetegeling vervangen. “De planning is 

momenteel dynamisch”, zegt Jochen Bruil. “Soms is het 

wachten op de ander. In het begin komt dat het vaakst 

voor. Dan is het voor iedereen zoeken.” Maar 22 dagen 

later heeft Willteco het werk opgeleverd – binnen de tijd 

en volledig naar wens, zegt Michiel Krikke. “En dat ter-

wijl de omstandigheden niet altijd optimaal waren. Een 

van de leveranciers had verkeerde instructies gegeven 

over het ontwateren van de betonnen delen in de lijn. 

Dat gaf vervelende complicaties, waar Willteco om-

heen moest werken. Ik heb ze geïnformeerd. Daarna zijn 

ze aan de slag gegaan en hebben ze hun flexibiliteit en 

improvisatievermogen getoond.”

aeB
De zes verbrandingslijnen van Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam verwerken 

per jaar 1,4 miljoen ton huishoudelijk en bedrijfsafval. Dat is per dag 4,4 miljoen 

kilogram, ongeveer 550.000 vuilniszakken. Dagelijks voeren 600 vrachtwagens en 

een goederentrein het afval bij AEB aan, waarna het in de verbrandingsovens 

verdwijnt om er energie en warmte mee te produceren. AEB wekt 1 miljoen 

Megawattuur aan elektriciteit (voldoende voor 285.000 huishoudens) en 300.000 

gigajoule aan warmte op. Daarnaast haalt het bedrijf 17.740 ton ijzer en 2.595 ton 

niet-ijzerhoudende metalen uit de materialen die na verbranding overblijven en 

weer aan de maakindustrie worden geleverd. Bij AEB werken 380 mensen.

Each year the 6 incineration lines of Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam 

process 1.4 million tonnes of domestic and industrial waste. This works out at

4.4 million kilograms every day, or roughly 550,000 rubbish bags. Each day

600 lorries plus a goods train deliver waste to AEB, where it goes into incineration 

furnaces to be used in the generation of energy and heat. AEB generates

1 million MWh of electricity (enough for 285,000 households) and 300,000 giga-

joules of heat. On top of this, the company extracts 17,740 tonnes of iron and 

2,595 tonnes of nonferrous metals from materials remaining after incineration

for redelivery to manufacturing industry. AEB employs 380 people.

of Willteco’s workers must be set down on paper. Krikke 

says this will enable AEB to manage more efficiently by 

quality. ‘Ultimately everybody becomes more know-

ledgeable and more efficient.’

AEB’s maintenance contracts engineer calls Willteco a 

unique partner for strategic maintenance. ‘Apart from its 

knowledge and know-how, the company is distinctive for 

its approach to its work. Willteco thinks in terms of service, 

not money. If the customer has a problem, they’ll fix it. This 

mindset is evident in everything they do. Willteco even 

designed and developed a central lubricating system for 

the cylinder bearers of our grille transmission and deslag-

ging installation. This saves us time and money. Many 

companies would not even suggest something like this. 

Willteco is a partner, one that thinks ahead. Quality goes 

up a notch every time, and the people they engage al-

ways meet the highest proficiency standards. It’s why Will-

teco won our supplier safety award last year.’

Driven

According to Krikke, ‘it’s all about the bigger picture’. What 

that picture looks like soon  became clear during a visit to 

AEB where Willteco had just set to work. A total of 35 work-

ers (18 in the dayshift, 17 in the nightshift) pulled out all the 

stops to get the job done in a highly organised way. Cylin-

ders that power the grille were disassembled and tempo-

rarily replaced by dummies. The incineration grille – which 

wears out every two years because of a combination 

of corrosion, erosion and heat – underwent a thorough 

overhaul together with adjacent parts of the installation 

(including the grille bearers and centre and side beams). 

Grille rods were put in, taken out and tested manually.

Besides overhauling the incineration grille in the boiler the 

work on the incineration line included inspecting 24 trans-

mission cylinders, six sliding dosing cylinders and four or 

six de slagging cylinders. After disassembly some of them 

went to the workshop at Broek op Langedijk for overhaul 

so as to return to service next autumn when the next incin-

eration line is serviced. ‘It is an example of how Willteco 

brainstorms with us’, says Krikke. ‘It’s a way of working that 

saves time and money. It represents an enormous gain in 

efficiency. It’s the kind of proactive thinking we like to see, 

particularly for this complex mechanical work.’

Specialised

During the visit to AEB, Willteco’s project leader Jochen 

Bruil showed the extent of the company’s knowledge 

and specialisation. Below the incineration grille – where 

normally it’s far too hot to hang around – two colleagues 

inspected and disassembled key parts of the installa-

tion in an area barely larger than the average crawl 

space. The incineration grille was still largely untouched; 

there was a holdup while waiting for workers from an-

other company to replace the wall tiling. ‘Scheduling is 

dynamic now’, says Bruil. ‘Sometimes you have to wait 

for somebody else. This happens most frequently at the 

start. Everybody has to find their way around.’ But 22 

days later, Willteco had delivered the work, on schedule, 

entirely according to the customer’s wishes, says Krikke. 

‘The job got done even though conditions weren’t always 

perfect. One of the suppliers gave incorrect instructions 

about the dewatering of the concrete parts in the line. 

It caused tiresome complications which Willteco had to 

work around. I informed them, they got to work and dis-

played just how well they can improvise and how flexible 

they can be.’

“Het werk bij AEB is voor ons niet zomaar een 

klus”, zegt projectleider Jochen Bruil van Will-

teco. “We doen dit als bedrijf sinds 1993. Van de 

zes verbrandingslijnen zijn er elk jaar drie aan 

de beurt voor revisie. Dat heeft ook impact op 

Willteco. Onze organisatie is voor een groot 

deel ingericht op dit werk. We hebben reser-

veonderdelen liggen en deskundige mensen 

die altijd paraat staan. Ook beschikken we 

over een mobiele werkplaats, die meegaat 

op locatie. We zijn specialist, we kennen deze 

installatie als onze broekzak en onze jongens 

“houden” van dit werk. AEB reikt ons kaders 

aan en daarbinnen kunnen we naar eigen in-

zicht handelen. Dat vertrouwen stimuleert ons 

extra het beste in onszelf naar boven te halen.”

“Not just any job” ‘The work we do at AEB is not just any old job 

for us’, says Willteco project leader Jochen 

Bruil. ‘As a company we have been doing this 

work since 1993. Three of the six incineration 

lines need to be overhauled every year. It’s 

something that impacts on Willteco too. To a 

large extent our organisation is configured to 

perform this work. We have spare parts in stock 

and our specialists are always ready to swing 

into action. We have a mobile workshop that 

we can take with us to the work site. We are 

specialists, we know this installation inside out 

and our people like their job. AEB sets frame-

works within which we can do our job at our 

own discretion. It’s precisely this trust that moti-

vates us to go the extra mile.’

duuRZAME REVISIE IS
VOORuItdENkEN
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derzoek stelt Willteco in staat om in de gesloten tand-

wielkasten al in een vroeg stadium slijtage aan tandwie-

len, lagers of assen te ontdekken. “Voor onze klanten is 

dat van groot belang”, zegt Rob Beets. “Door dit onder-

zoek kunnen ze grote problemen voor zijn. Deze preven-

tieve aanpak helpt ze kosten te besparen.” Dat heeft de 

markt inmiddels ontdekt. Willteco is vanwege de groei-

ende vraag gestart met het opleiden en klaarstomen 

van volgende teams voor endoscopisch onderzoek.

Meester

Rob Beets en Mark Wille vormen aan boord een ‘geolie-

de machine’. “Rob is een meester in het besturen van 

de camera”, zegt Mark Wille. “Hij laveert ermee tussen 

de tandwielen door zoals geen ander het kan. Ondertus-

sen kijken we samen naar het beeldscherm en volgen 

we alles wat wordt vastgelegd. Vier ogen zien meer dan 

twee. Vaak ziet de een iets wat de ander nét over het 

hoofd ziet. Dan is het ineens: stukje terug!”

Soms zijn schades evident, soms zijn ze moeilijker op te spo-

ren. “Je moet leren lezen wat je ziet”, zegt Rob Beets. “Als 

we met de camera kunnen zien dat tandwielen zijn afge-

broken, dan is wel duidelijk dat er snel onderhoud nodig is. 

Maar soms is slijtage in een tandwielkast helemaal niet zo 

goed te zien. Vaak nemen we dan toch het zekere voor 

het onzekere. Gaan we nóg een keer overal langs met de 

camera, om uit te sluiten dat er iets aan de hand is.”

Observeren

En alles voor de klant. Want die heeft er alle belang 

bij grote problemen voor te zijn, aldus Mark Wille. “Wij 

observeren, stellen vast en noteren. Op basis van onze 

diagnose treden anderen in ons bedrijf in contact met 

de klant om te overleggen over vervolgstappen. Soms 

komen tandwielkasten bij ons in de revisie of voor verder 

onderzoek, soms is dat nog niet nodig maar wordt op 

basis van onze bevindingen wel een onderhoudsplan 

opgesteld. Die uitkomst is ook niet zo heel belangrijk. Het 

gaat erom dat de klant maximaal is geholpen.”

Als een medisch team in de operatiekamer gaan Mark 

Wille en Rob Beets te werk op de eilanden die ze aan-

doen. Met chirurgische precisie sturen ze hun 8 millime-

tercamera door de tandwielkasten. Rob Beets tekent 

voor de besturing van de minuscule camera en volgt 

nauwgezet de instructies van Mark Wille, die vanachter 

zijn beeldscherm aanwijzingen geeft en foto’s maakt 

van hetgeen de camera registreert.

De methode is in zekere zin uniek. Het endoscopisch on-

and spindles in the enclosed gearboxes. ‘This is hugely 

important for our customers,’ says Beets. ‘Thanks to this 

kind of probing they can stay one step ahead of major 

problems. It is a preventive approach that helps them 

save money.’ This advantage is something the market 

has now discovered. Willteco has started training and 

preparing more teams for endoscopic probing to keep 

pace with the growing demand.

Master

While on board Beets and Wille work like a well-oiled ma-

chine. ‘Rob is an expert at controlling the camera’, says 

Wille. ‘He’s an absolute master at manoeuvring his cam-

era between the gears. While he’s doing this we together 

watch the monitor and keep an eye on everything that 

is being photographed. Two pairs of eyes see more than 

one. It’s not unusual for one of us to see something the 

other has missed. Then you hear: go back a bit!’

Damage is sometimes obvious, but other times more dif-

ficult to detect. ‘You have to learn to read what you are 

seeing’, says Beets. ‘If the camera shows us broken gears, 

you know instantly that maintenance will be necessary. 

But on other occasions it is difficult to see wear in a gear-

box. We don’t take any chances. We run the camera 

across everything one more time, just to make sure that 

there’s nothing wrong.’

Observing

All of this is done for the customer’s benefit. It is very much 

in the customer’s interests to avoid major problems, says 

Wille. ‘We observe, identify and record. Our diagnosis en-

ables other people at our company to get in touch with 

the customer to discuss the next steps. Gearboxes some-

times come to us for overhaul or more detailed examina-

tion. On other occasions that’s unnecessary but our find-

ings are still used to draw up a maintenance plan. This 

outcome is not overly important. It’s about making sure 

the customer gets the best possible option.’

Like a medical team in an operating theatre, Wille and 

Beets perform their work on the rigs that they visit. With 

surgical precision, they guide their 8mm camera through 

the gearboxes. Beets is at the controls of the miniscule 

camera and carefully follows instructions from Wille, who 

gives directions while sitting at his monitor and taking 

photos of what the camera sees. In some respects this is 

a unique method. Endoscopic probing enables Willteco 

to identify, at an early stage, any worn gears, bearings 

surgical precisision 
leading to cost 
savings

VROEgE SIgNAlERINg 
SlIJtAgE dOOR

ENdOScOpIScH
ONdERZOEk

uSINg ENdOScOpIc 
pROBINg FOR
EARly dEtEctION 
OF WEAR

Ze zijn een ingespeeld duo: Mark Wille en Rob Beets 

van Willteco. Samen reizen ze sinds 2011 de wereld 

over voor endoscopisch onderzoek aan tandwiel-

kasten op - voornamelijk - accommodatie-eilanden. 

“Binnen de offshore zijn we hier uniek in.”

Mark Wille and Rob Beets of Willteco 

are a consummate double act. Since 

2011 they have been travelling around 

the world together to conduct endo- 

scopic examinations of gearboxes, 

mainly on accommodation rigs. ‘For 

the offshore industry we are unique in 

doing this work’, they say.

mark Wille engineer roB BeeTs senior mechanic

Internals of linear gearbox
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Met het werk deed Willteco van de ene op de andere 

dag – met succes - mee in de Champions League van 

de hedendaagse offshore, zo valt op te maken uit de 

woorden van consultant Eef Weidema. “De Globetrot-

ter I is een van de grootste blikvangers in de bedrijfstak 

van dit moment”, zegt de voormalige Rig maintenance 

supervisor van Noble, die door zijn vroegere werkgever 

was ingehuurd om de afbouw van het in China gebouw-

de schip te begeleiden. Hij was in die rol onder meer ver-

antwoordelijk voor de aansturing van de Willteco-crew 

op de werf van Huisman Equipment in Schiedam. 

Volgens Weidema zijn de ogen van de gehele interna-

tionale olie- en gaswereld gericht op de Globetrotter 

I. Olie- en gasproducenten zoeken flexibelere, goed-

kopere en schonere methoden om in de zeebodem 

naar nieuwe voorraden te zoeken. Kleine, compacte 

en verregaand geautomatiseerde schepen zijn hierin 

een nieuwe tendens, zegt hij. “De Globetrotter I is het 

eerste boorschip van een nieuwe generatie. Als dit een 

succes wordt, dan liggen diverse vervolgorders in het 

verschiet.” 

De Globetrotter kan boren tot een zeediepte van 3,5 ki-

lometer en de bodem vervolgens tot zo’n 12 kilometer 

diepte onderzoeken. Door de hoge mate van automa-

tisering volstaat een relatief kleine bemanning van 150 

koppen. Het schip kan voldoende voorraad meenemen 

voor een periode van vier tot vijf maanden op zee.

Markant

De 190 meter lange en 32 meter brede Globetrotter I 

heeft midden op het dek een markante, door Huisman 

ontworpen en gebouwde multifunctionele (hijs)toren 

 In the offshore’s
A long-lasting relationship with Noble 

Corporation meant that Willteco found 

itself at the end of 2011 on board of 

one of the largest advances in today’s 

oil and gas sector: Noble Globetrotter I. 

Engineering ingenuity from the rural  

town of Broek op Langedijk played a 

major role in completion of this drilling 

vessel for exploration on the world’s 

seas.

This work catapulted Willteco overnight and success-

fully into the Champions League of the offshore indus-

try, according to consultant Eef Weidema. ‘Globetrotter I 

is one of the biggest attractions in the industry’, says 

the former Noble rig maintenance supervisor, who had 

been hired by his old employer to oversee the finish-

ing work on the ship built in China. This role gave him 

responsibility for such matters as assigning work to the 

Willteco crew at the yard of Huisman Equipment in 

Schiedam.

Weidema says the eyes of the entire international oil 

and gas industry are focused on Globetrotter I. Oil and 

gas producers are looking for more flexible, cheaper 

and cleaner ways of tracking down new reserves on the 

seabed. Small, compact and highly automated ships 

are a new trend, he says. ‘Globetrotter I is the first drilling 

ship of a new generation. If it’s a success, there are likely 

to be various follow-up orders’. Globetrotter can drill to a 

sea depth of 3.5 km and then explore the seabed down 

to about 12 km. The extensive automation means there 

is a relatively small crew of 150. The ship can carry suf-

ficient supplies to stay at sea for 4 to 5 months.’

Remarkable

In the middle of the deck of the 190-metre long and 

32-metre wide Globetrotter I there is a remarkable multi-

purpose tower designed and built by Huisman. Directly 

below there is the almost 30-metre long and more than 

10-metre wide Moonpool, providing direct access to the 

sea and through which the Blow Out Preventer (BOP) is 

sent down. A gantry crane with a telescopic arm cov-

ers the deck between the crane and the stern. The ship 

is equipped with tensioners to absorb the ship’s move-
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Burnerboom

 dOttINg tHE I’S ANd cROSSINg
tHE t’S ON BOARd NOBlE glOBEtROttER I

puNtJES Op dE I ZEttEN
AAN BOORd NOBlE glOBEtROttER I

Een jarenlange relatie met Noble corporation 

bracht Willteco eind 2011 aan boord van een van 

de grootste noviteiten in de hedendaagse olie- en 

gaswereld: de globetrotter I. technisch vernuft uit 

het oer-Hollandse Broek op langedijk speelde een 

belangrijke rol bij het gereed maken van dit boor-

schip voor het exploratiewerk op de wereldzeeën.

champions league



(Dual Multi Purpose Tower). Recht daaronder bevindt 

zich de bijna dertig meter lange en ruim tien meter 

brede Moonpool, die in open verbinding staat met de 

zee en waardoor de blow out preventer (BOP) wordt 

neergelaten. Een gantry crane met telescopische arm 

bestrijkt het dek tussen de kraan en de achtersteven. 

Het schip is voorzien van tensioners om de scheepsbe-

wegingen op te vangen en een constante druk op de 

boorkop te houden, zodat die onder water niet gaat 

‘driften’. Computers en GPS-systemen houden het schip 

tot vijf meter nauwkeurig op zijn plaats, daarbij on-

dersteund door zes thrusters (stuurbare en verstelbare 

schroeven). Drie aan de voorkant, drie aan de achter-

kant.

De Globetrotter I is gebouwd in China en afgebouwd 

op de werf van Huisman Equipment. Mede omdat Huis-

man de handen zelf al vol had aan de eigen taken, 

schakelde Noble Corporation Willteco in om voor de 

eerste vaart van de Globetrotter I de puntjes op de i 

te zetten. Benedendeks werden op grond van voort-

schrijdend inzicht pijpleidingen omgeleid. Ook werden 

lagedrukpompen met laserapparatuur uitgelijnd en op-

nieuw aangesloten. De flenzen van de hogedruk mud-

pompen en hogedrukleidingen werden hydraulisch 

vastgezet. Daarnaast werden alle elektromotoren van 

de centrifugaalpompen en mudmixers doorgemeten 

en uitgelijnd.

Bovendeks voerde de Willteco-crew een inspectie uit 

van het BOP-controlesysteem. Ook werden leidingen en 

koppelingen aangelegd. De koelwaterpompen werden 

uitgelijnd en leidingsystemen gereinigd en gemodifi-

ments and to maintain a constant pressure on the drill-

ing head, so it can’t drift below water. Computers and 

GPS systems keep the ship in position with an accuracy 

of 5 metres, with the help of six thrusters (controllable 

and adjustable propellors). There are three at the front 

and three at the back.

The Globetrotter I was constructed in China and finished 

on Huisman Equipment’s site. Partly because Huisman 

was already busy with its own tasks, Noble Corporation 

called on Willteco to ensure that all the details were cor-

rect for Globetrotter I’s maiden voyage. On the lower 

deck, based on progressive insights, pipelines were di-

verted. Also, low-pressure pumps were re-aligned with 

laser equipment and were once again connected. 

The flanges of the high-pressure mud pumps and high-

pressure pipes were hydraulically secured. Apart from 
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BuIldINg
FOR A

NEW
gENERAtION

eeF Weidema technical advisor NGT projects Willem Wille

BOB accumulator bank
ceerd. De Burnerboom (gebruikt bij het affakkelen van 

de proefproductie) werd gelast en als laatste werden 

alle zes de thrusters (de schroeven die het boorschip in 

open water op zijn plaats houden) aangepast. De voor-

ste thrusters werden daarbij voorzien van koelleidingen 

en afdichtingen.

Weidema spreekt vol respect en tevredenheid over de 

inspanningen van Willteco. Wat hem bovenal bijbleef 

was het beeld van betrokken professionals die zich met 

een hoge mate van flexibiliteit door en over het schip 

bewogen. “Dat was binnen de bestaande planning niet 

de eenvoudigste opgave. De Globetrotter was bij aan-

komst slechts voorzien van een gedeelte van de drilling-

equipment. Het is knap hoe de mensen van Willteco in 

de situatie zoals die hier was hun weg hebben gezocht 

en gevonden.”

that, all the electro-motors of the centrifugal pumps and 

mud mixers were tested and re-aligned. 

On the upper deck, Willteco’s crew inspected the BOP 

control system. Pipes and connections were installed. The 

cool-water pumps were re-aligned and pipeline systems 

were cleaned and modified. The Burner boom (used 

when flaring out the test production) was welded. Final-

ly, all six thrusters (the propellors that keep the drilling-

vessel in place in open waters). The front thrusters have 

been equipped with cooling pipes and seals.  

Weidema recalls Willteco’s efforts with a great deal of re-

spect and satisfaction. What he particularly remembers 

is the sight of motivated professionals moving through 

and across the ship with a high degree of flexibility. ‘Given 

the planning we had, this was by no means an easy job.

New tubing BOP control system

14   Willteco
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On arrival Globetrotter was equipped with only some of 

the drilling equipment. Everything had to be re-inspect-

ed and sometimes modified. It’s commendable how 

the Willteco people were able to familiarise themselves 

with the jobs that needed to be done as part of the over-

all work.’

“Willteco heeft uitstekend werk verricht, zowel 

in het standaardwerk als op onderdelen die 

echt om ‘smart thinking’ vroegen. De kans is 

dan ook groot dat we Willem en de zijnen in 

de toekomst opnieuw inschakelen.” Dit zegt 

vicepresident engineering Hans Deul van No-

ble Drilling in Houston. Deul en Willem Wille 

werkten in het verleden al samen. “Ik was er 

zeker van dat Willteco ons goed kon helpen”, 

zegt Deul. “Het bedrijf heeft veel knowhow en 

beschikt over buitengewoon deskundige en 

betrokken medewerkers. Dat is wat mij betreft 

ook waar de voornaamste kwaliteiten van 

Willteco liggen: de reikwijdte van kennis en de 

ongekende flexibiliteit.”

‘Willteco did excellent work, both the routine 

jobs and the jobs that really required some 

smart thinking. There is every likelihood that 

we will call upon Willem and his labourers 

again in the future’. These words come from 

Vice President of Engineering Hans Deul of 

Noble Drilling in Houston. Deul and Willem 

Wille had worked together in the past. ‘I knew 

for sure that Willteco would do a good job 

for us’, says Deul. ‘The company has a lot of 

know-how plus exceptionally skilled and 

motivated employees. To my mind this sums 

up the most important qualities of Willteco: 

its range of knowledge and unprecedented 

flexibility.’

‘excellent work’

Lof

Hij is dan ook vol lof. “Als je kijkt naar planning: alles was 

op tijd. In de toe- en aanlevering van onderdelen: meer 

dan betrouwbaar. In alles meedenkend, proactief. Het 

is een heel speciaal bedrijf van doeners en aanpakkers. 

Een klein aantal sleutelfiguren, vergezeld van inhuur-

krachten die meer in hun mars hebben dan de lieden 

die je gemiddeld betrekt van een uitzendbureau. Snel 

schakelen, razendsnelle planning, vlugge respons. Cre-

atief en meedenkend, op basis van een kwalitatief bui-

tengewoon goed product. In zijn soort uniek.”

In die zin verbaasde het Weidema ook niet echt toen 

hij signaleerde dat Willteco naarmate het werk langer 

duurde steeds meer het voortouw nam en steeds fre-

quenter eigen oplossingen aandroeg. Het opvallendst 

noemt hij de groep monteurs die meereisde om onder-

weg naar de Verenigde Staten aan boord de laatste 

puntjes op de i te zetten. “Met eigen gereedschap, ei-

gen containers en volledig zelfvoorzienend. In deze we-

reld is dat op zich misschien niet helemaal uniek. Maar ik 

ken weinig bedrijven die op zo’n korte termijn zo’n om-

vangrijke groep goede monteurs kunnen inzetten, met 

gereedschap en al.”

“The whole industry
is focused on this 
new concept”
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Techniek is René Metzelaar met de paplepel ingegoten. 

Net als het besef dat hij vanuit een brede achtergrond 

een specialisme moest ontwikkelen. Acht jaar geleden 

begon hij voor zichzelf omdat zijn loopbaanontwikkeling 

hem inhoudelijk steeds verder van de techniek zelf af-

bracht. “Ik zag kansen in de hydrauliek, ook al omdat er 

niet veel bedrijven zijn die zich daarop écht toeleggen.”

Hij zat al snel aan tafel met Willem Wille van Willteco. 

In een mum van tijd vonden de twee technici elkaar. 

“Willem zocht een alternatief voor de handmatige sme-

ring van de hydraulische systemen in de verbrandings-

lijnen van afvalverwerkingsbedrijf AEB in Amsterdam. 

Ik had in een eerdere periode ervaring opgedaan met 

een centraal smeersysteem. Zo hebben we de centrale 

smering voor AEB ontwikkeld.”

Wij-gevoel

Sinds dat moment is Metzelaar onder de vlag van Willteco 

“betrokken bij van alles en nog wat”. “Ik maak deel uit van 

de denktank van Willteco. Ik ben extern, maar er is sprake 

van een sterk wij-gevoel. Het is een open relatie, waarin 

we geen kat en muis-spelletje opvoeren. We maken elkaar 

sterker. Daar zit ook mijn toegevoegde waarde.”

Bij Willteco is hij inmiddels zo vertrouwd dat hij namens het 

bedrijf al 1 op 1 praat met klanten en opdrachtgevers. In 

die positie speelde hij de afgelopen jaren een belangrij-

ke rol. Hij bedacht een testbank voor de tandwielkasten 

die Willteco produceert en reviseert. Ook ontwikkelde hij 

mee aan een hydraulisch powerpack top tension sys-

teem voor de stabiliteit van de boorpijpen die vanaf de 

platforms de zeebodem in verdwijnen. Bij AEB stond hij 

bovendien aan de wieg van Softstart, een hydraulisch 

systeem dat de roosteraandrijving piekdrukvrij maakt en 

wat de levensduur van de installatie ten goede komt. 

Ook tekent hij bij het Amsterdamse afvalenergiebedrijf 

voor conditiemetingen aan de hydraulische pompen.

Beantwoorden

Hij is in zijn element met de positie die hij inneemt. “Am-

bities met mijn eigen bedrijf in omvang te groeien heb 

ik niet. Ik ga voor de inhoud van het vak. Met Willteco 

en een aantal andere opdrachtgevers heb ik een ver-

standhouding opgebouwd die mij in staat stelt van 

meerwaarde te zijn. Ik benader vraagstukken niet vanuit 

de commerciële kant, maar vanuit de technische kant. 

Uiteraard verlies ik de financiën niet uit het oog, maar al-

leen dan kun je de oplossing bedenken die volledig aan 

de vraag van de klant beantwoordt.”

Metzelaar was brought up with engineering. The same 

goes for his awareness that from a generic background 

he needed to develop a specialisation. Eight years ago 

he started his own business because his career path 

was taking him further and further away from hands-on 

engineering. ‘I saw opportunities in hydraulics because 

there are not many companies that really specialise in 

this field,’ he says.

He soon found himself sitting at a table with Willem Wille 

of Willteco. The two engineers clicked almost immediate-

ly. ‘Willem was looking for an alternative to the manual 

lubrication of hydraulic systems in the incineration lines 

of the AEB waste processing company in Amsterdam. 

I had previous experience of a central lubricating sys-

tem. This is how we came to develop central lubrication 

for AEB.’

Unity

From that moment on Metzelaar has been involved un-

der the Willteco banner ‘in everything and anything’. 

‘I’m a member of the Willteco think tank. Although I’m not 

on the staff, there is definitely a feeling of unity. It’s an open 

relationship and there are no cat and mouse games. 

We complement each other. That’s my added value.’

Metzelaar is now so at home at Willteco that he talks one-

to-one to customers and clients on behalf of the compa-

ny. From this position he has played an important role in 

recent years. He designed a test bench for the gearboxes 

that Willteco produces and overhauls. He also worked on 

the development of a hydraulic power pack top tension 

system for the stability casing that rigs send down into the 

seabed. At AEB he was involved from the beginning in 

Softstart, a hydraulic system that relieves grille transmis-

sion’s from peak pressure and extends the life of the in-

stallation. He is also responsible at the Amsterdam waste 

energy plant for conducting condition measurements on 

hydraulic pumps.

Meeting needs

He is in his element in the way he works for Willteco. ‘I don’t 

have any ambitions to expand my own business. I’m 

more interested in the content of the work. With Willteco 

and some other clients I have established a good under-

standing that allows me to deliver added value. I don’t 

approach things from the commercial side, but from an 

engineering angle. I obviously keep an eye on finances. 

But the way I work is the only way you can devise a solu-

tion that completely meets the needs of the customer.

Als specialist op het gebied van hydrauliek is eige-

naar René Metzelaar van Metzelaar power in Heer-

hugowaard een voorname partner van Willteco. 

“Ik denk niet in problemen. Ik denk in oplossingen.”

As a specialist in hydraulics, René Met-

zelaar, owner of Metzelaar Power in the 

Dutch town of Heerhugowaard, is a 

prominent partner of Willteco. ‘I don’t 

think in terms of problems. I think in solu-

tions.’

“I tHINk IN
solutions“

rené meTzelaar Strategic partner

inTervieW MEtZElAAR pOWER

www.metzelaarpower.nl Willteco   1918   Willteco



20   Willteco Willteco   21

Een grote stalen bak met een gewicht van ruim 37 ton, met 

aan de kop twee hydromotoren en aan de binnenzijde 

twee assen, elk voorzien van negen ringen met tanden die 

tussen vaste blokken door draaien en alle afval vermalen 

dat er onderweg naar de ovens in terecht komt. Een inten-

sief bedrijfsproces, waarbij na verloop van tijd behoorlijke 

slijtage optreedt. “En dan is het aan ons zo’n schaar weer 

te herstellen”, zegt chef werkplaats Carlos Verduin.

Daarbij komen bijna alle disciplines kijken die Willteco in 

huis heeft. “Het is een multidisciplinair klusje”, beaamt 

Mark Wille. “Dat begint al bij de demontage. De tanden 

zitten vast met pennen. Die moeten we eerst uitboren en 

opwarmen en er daarna uit trekken met een hydrauli-

sche vijzelpers. Dat is monnikenwerk. Het zit allemaal su-

pervast. Elke ring heeft vier tanden; op een goede dag 

halen we misschien twee ringen uit elkaar.”

The shredder is basically a large steel frame weighing 

more than 37 tonnes. It has two hydro motors on the top 

and two shafts inside, each fitted with nine rings with teeth 

that run between fixed blocks and crush all the waste that 

ends up there en route to the furnaces. It is an intensive 

process and after a while there are signs of considerable 

wear. ‘That’s when we come into the picture to repair the 

shredder’, explains workshop manager Carlos Verduin.

This work requires almost all disciplines that Willteco has 

in-house. ‘It’s definitely a multidisciplinary job’, agrees 

Mark Wille. ‘It starts right at disassembly. The teeth are 

fixed in place by pins. We first have to drill them out, or 

heat them up and then extract them using a hydraulic 

screw press. It’s tough work. Everything is secured and in-

credibly tight. Every ring has four teeth. On a good day 

we might disassemble two rings.’

WORN SHREddER
gEtS A
NEW StAtuS

VERSlEtEN
ROtORScHAAR AlS NIEuW
dE WERkplAAtS uIt

In de werkplaats van Willteco is de afgelopen maan-

den hard gewerkt aan de revisie van een rotor-

schaar van de “twence Vuilverbranding” in Hengelo. 

de “shredder” voor het fijnmalen van restafval doet 

straks weer zo’n 18 maanden dienst.

Over the past few months a lot of hard 

work has been carried out at the Will-

teco workshop on overhauling a shred-

der belonging to the ‘Twence Vuilver-

branding’ waste incineration plant at 

Hengelo in the east of the Netherlands. 

The shredder, which crushes residual 

waste, will go back into service for an-

other eighteen months.

Inspectie

Na de demontage start de inspectie. Alle onderdelen 

worden minutieus nagelopen. “Vaak zijn de tanden ver-

sleten. Die lassen we dan weer op tot de oorspronkelijke 

maat. Zijn ze té versleten of hebben we al té vaak de 

afgesleten delen opgelast, dan moeten de tanden wor-

den vervangen door nieuwe”, zegt Ibrahim Aly. “Dat ad-

viseren we dan aan de klant.”

Dat advies wordt uitgebracht aan de hand van een com-

pleet meetrapport, zegt Carlos Verduin. “Na de demontage

doen we een grondige visuele inspectie en een scala aan 

metingen. Dan kijken we bijvoorbeeld ook naar de lager-

speling. De resultaten leggen we naast de eerdere metingen 

om te zien welke veranderingen zijn opgetreden. Het zijn 

standaardprotocollen die we voor onszelf hebben opge-

steld, mede om de offerte goed te kunnen documenteren.”

Inspection

Disassembly is followed by an inspection. All parts are 

carefully checked. ‘We often find  worn teeth. We weld 

them back to their original size. We have to replace the 

teeth with new ones if they are too worn out or if we’ve 

already welded up worn parts too often’, says Ibrahim 

Aly. ‘This is what we recommend to the customer.’

The recommendation is based on a complete test report, 

says Verduin. ‘After disassembly we make a thorough vis-

ual inspection and carry out a range of measurements. 

We look at such matters as the play in the bearings. 

We compare the results with earlier measurements to 

find out what changes have occurred. These are stand-

ard procedures that we drew up in-house, among other 

things so as to document our proposal properly.’

A
multidisciplinary 
workshop task

carlos verdUin workshop manager

eddy hagemans head of logistics

mark Wille engineer



Willteco   2322   Willteco

Herstellen

Aansluitend start de revisie van de rotorschaar. Ook hier-

bij komen diverse disciplines kijken, zoals robotlassen en 

afdraaien. Daarbij worden niet alleen de tanden her-

steld of vervangen en weer op de as gemonteerd, ook 

de as zelf wordt waar nodig opgelast. Versleten of slech-

te delen worden verwijderd, waarna met verschillende 

laslagen de oorspronkelijke diameter van de as wordt 

hersteld. Na de revisie van de vaste blokken, eventueel 

de veringpakketten en vervanging van de noodzakelijke 

onderdelen van het lagerblok volgt de eindmontage.

Opdrachtgevers zoals de Twence kiezen voor revisie van-

wege de lagere kosten, vertelt Carlos Verduin. “De revisie 

is een enorm tijd- en arbeidsintensieve klus, maar deson-

danks vele malen goedkoper dan wanneer een nieuwe 

rotorschaar moet worden aangeschaft. Wij hebben de 

kennis en middelen in huis om de rotorschoor terug in 

‘nieuwstaat’ te brengen. Dat is onze meerwaarde.”

Repairs

The next step is to start overhauling the shredder. Again 

this requires multiple disciplines, such as robot welding 

and machining. It involves more than repairing or replac-

ing the teeth and refitting them to the shaft. The shaft itself 

also has to be welded up if necessary. Worn out or inferior 

parts will be removed, after which several weld layers 

are applied to restore the original diameter of the shaft. 

After overhauling the fixed blocks, possibly the suspen-

sion sets and replacing parts on the shaft bearing, there 

is still the final assembly work to be done.

Clients like Twence opt for an overhaul on account of 

the lower costs, according to Verduin. ‘An overhaul is an 

enormously time-consuming and labour-intensive busi-

ness, but even so it’s many times cheaper than buying 

new shredder shafts. We possess all the know-how and 

the equipment necessary to restore the shredder to its as-

new condition. That’s our added value.’

REVISION AS EFFIcIENt
AltERNAtIVE

REAd
MORE
ONlINE

visit
REAd
MORE
ONlINE

1. Snijden van de bevestigings-
pennen van de tanden
Cutting the pins

2. Hydraulisch pennen uitpersen
Hydraulic removal of pins

7. Eindresultaat de assen in
het frame
End result

3. Afdraaien slijtvlakken
Machining surface of shaft

6. Oplassen van de slijtvlakken
op de as
Welding wear surfaces on shaft

5. Uitkotteren snijplaat
Machining wear plate

4. Nieuwe tanden monteren
Mounting new teeth

We deliver resourceful high-tech solutions for our partners. 

Willteco finds a solution to every engineering problem.

With permanent teams in the Netherlands and Singapore, 

we are a knowledge-intensive company that carefully thinks 

through challenging questions with its partners and comes 

up with high-tech answers for the industry; offshore and 

onshore. Our services encompass everything from performing 

technical diagnoses to coordinating and carrying out entire 

maintenance projects. With us at your side, you are assured

of innovative cost-reducing solutions.

We will solve your problem!

coördinatewe

designwe

engineerwe

repairwe

manufacturewe

installwe
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Singapore

      introductie

singapore 
rising star

Daarna betrok hij hem bij de plannen een Aziatisch 

dochterbedrijf op te richten.

Hiermee werd de kiem gelegd voor een partnerschap 

dat tot de dag van vandaag succesvol is. Willem en 

Patricia tekenden voor een solide basis door het nieuwe 

bedrijf onder de aandacht te brengen van hun om-

vangrijke netwerk in de industrie. William Lau kon terug-

vallen op zijn goede regionale contacten in Azië en het 

Pacifisch Gebied.

Filosofie

Inmiddels heeft de Aziatische tak van Willteco enkele 

tientallen medewerkers in dienst en groeit het bedrijf 

mede dankzij een sterk klantgeoriënteerde filosofie ge-

staag verder. Willtech werkt stipt, koppelt terug, denkt 

mee en doet geen concessies op het gebied van veilig-

heid. Het bedrijf onderscheidt zich door een proactieve 

opstelling en open communicatie. Bij complexe vraag-

stukken kan het terugvallen op de jarenlange kennis 

die in het Nederlandse moederbedrijf is opgebouwd.

Willtech is belangrijk in de uitbreidingsplannen van 

Willteco. Met de start van de Aziatische activiteiten 

onderstreepte Willteco de bereidheid de klanten over 

de wereld te volgen – in dit geval richting Azië en het 

Pacifisch Gebied, waar de boringen naar olie en gas 

door de voortdurende economische groei alleen maar 

toenemen. De hoge waarde van olie en gas zet bo-

vendien steeds meer landen aan tot zoektochten naar 

(nieuwe) voorraden.

Onomstreden

Willtech profiteert van die groeiende bedrijvigheid, ook 

door goede ‘mond-tot-mond-reclame’. Klanten ont-

poppen zich door hun goede ervaringen als ‘ambassa-

deurs’ en als gevolg van die aanbevelingen genereert 

Willtech meer business. Onlangs nog verwees DNV een 

van haar klanten naar het bedrijf toen zich bij de bouw 

van een nieuw booreiland in China problemen voor-

deden met de jacking systems.

De ‘regionale’ aanwezigheid is daarbij cruciaal. Die stelt 

Willtech in staat klanten sneller en efficiënter van dienst 

te zijn, zonder dat de hoge kwaliteitsstandaard van het 

werk in het geding komt. Juist die koppeling geldt in de 

branche als voorwaarde om hoog te komen en te blijven 

op de ‘prestatielijsten’ die opdrachtgevers maken van 

hun toeleveranciers.

Willtech Azië zag het levenslicht begin 2010 en ontstond 

uit een samenwerkingsverband dat Willem en Patricia 

smeedden met William Lau. Gedrieën delen zij dezelfde 

ondernemersvisie. Nadat zij elkaar hadden ontmoet, no- 

digde Willem William Lau uit voor een verblijf van een 

paar weken in Nederland om hem beter te leren kennen. 

in his plans to establish an Asian subsidiary.

This sowed the seeds for a partnership that remains 

successful. Willem and Patricia ensured the new com-

pany had a solid basis by bringing it to the attention 

of their sizeable network in the industry. For his part, 

William was able to rely on his strong regional contacts 

in Asia and the Pacific region.

Philosophy

The Asian branch of Willteco today employs dozens 

of people and continues to grow steadily thanks to its 

customer-centric philosophy. Willtech is recognised as 

a company that works punctually, provides feedback 

and thinks along with customers but never compromis-

es on safety. In the marketplace the company stands 

out due to its proactive stance and open communica-

tion. In order to address complex issues the company 

can always fall back on the many years of experience 

gained by its Dutch parent company.

Willtech is pivotal in Willteco’s expansion plans. By bran-

ching out into Asia, Willteco highlighted its willingness 

to follow its customers all over the world. In this instance 

the journey took the company to Asia and the Pacific, 

where drilling for oil and gas is increasing all the time 

because of sustained economic growth. The high value 

of oil and gas is obliging more and more companies to 

find new supplies. 

Unrivalled

Willtech is benefiting from this growing business activity, 

not least through the advantageous word-of-mouth 

advertising. A positive experience with the company 

turns customers into ‘ambassadors’ and their recom- 

mendations are generating more business for Willtech. 

DNV recently referred one of its customers to Willtech 

when the company encountered jacking system pro-

blems in the construction of a new drilling rig in China.

This kind of regional presence is crucial, because it 

enables Willtech to serve its customers faster and more 

efficiently, without jeopardising the high quality of work. 

It is precisely this combination that is a precondition 

in the industry for getting and keeping a high ranking 

in the ‘performance lists’ that clients keep about their 

suppliers. 

Willtech Asia was born in early 2010 out of the coop-

eration that Willem and Patricia had established with 

William Lau. All three share the same vision of doing 

business. After they first met, Willem invited William to 

the Netherlands for a few weeks so that they could 

get to know each other better. He then involved him 

Iets meer dan twee jaar. Meer had Willtech Azië 

niet nodig om zich te manifesteren in de Aziatische 

offshoremarkt. Inmiddels lijkt de naam het bedrijf 

vooruit te snellen.

It took Willtech just over two years to 

make a name for itself in Asia’s busy off-

shore market. This reputation is now pro-

pelling the company rapidly onwards 

and upwards.

WIlltEcH
BINNEN 2 JAAR

SuccESVOl IN AZIë

WIlltEcH SEcuRES
SuccESS WItHIN
tWO yEARS IN ASIA

Welder’s

Qualification

in Progress

Actinia toolbox meeting Actinia
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Actinia

One of the first ‘signatures’ that Willtech Asia left on a 

project was in 2010 on the Actinia drilling rig, a semi-sub-

mersible built in 1982. For a repair job owner Transocean 

decided to head for the port of Tanjung Pelepas. Willtech 

performed a logistical miracle that helped get the job 

done on budget and within the available time. Willtech 

created quayside facilities (including temporary offices, 

toilets, catering services and workshops), assisted the 

project team in managing the repairs and provided mul-

tiple services. On the quay our employees were involved 

in the pre-fabrication of pipes and steel components. 

On top of all this work, Willtech kept supplies coming for 

the array of suppliers working on the project. 

Deepwater Expedition

At the height of the work on the Actinia, the Deepwater 

Expedition suddenly moored alongside. The deepwater 

drilling vessel was due to undergo major servicing in 

Singapore later in the year. But to save time owner Tran-

socean got the vessel to call at Tanjung Pelepas to make 

a start on repairs. Willtech Asia’s involvement included 

painting and also producing and supplying steel com-

ponents. Taking on this work enabled the company to 

demonstrate to the market that it had access to unlimited 

staffing and had no difficulty whatsoever in managing

several major projects simultaneously. Both jobs were 

completed on time and within budget.

inTervieW WIllIAM lAu - MANAgINg dIREctOR WIlltEcH ASIA
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Actinia

Een van de eerste ‘handtekeningen’ die Willtech Azië op 

een project zette, was in 2010 op het booreiland Actinia, 

een zogenoemde semi-submersible uit 1982. Het was 

een reparatie-exercitie waarvoor eigenaar Transocean 

uitweek naar de haven van Tanjung Pelepas. Willtech 

verrichte een logistiek meesterwerkje en droeg er zo aan 

bij dat het project zowel binnen budget als binnen de be- 

schikbare tijd werd afgerond. Willtech realiseerde kadefa-

ciliteiten (inclusief tijdelijke kantoorruimten, toiletten, cate- 

ringdiensten en werkplaatsen), assisteerde het project-

team bij het managen van de reparaties en leverde servi-

ces en diensten. Op de kade werkten medewerkers aan 

de productie van pijpen en stalen componenten. Tenslot-

te zorgde Willtech voor de bevoorrading van diverse toe-

leveranciers die bij de werkzaamheden waren betrokken.

Deepwater Expedition

Op het moment dat de werkzaamheden aan de Actinia 

in volle gang waren, meerde pal ernaast de Deepwater 

Expedition af. Dit diepwater-boorschip zou later dat jaar 

een grote onderhoudsbeurt te ondergaan in Singapore. 

Maar vanwege de tijdwinst liet eigenaar Transocean het 

aanmeren in Tanjung Pelepas om daar te starten met re-

paraties. Willtech Azië was onder meer betrokken bij schil-

derwerkzaamheden en het produceren en leveren van 

stalen componenten. Door het aannemen van het werk 

liet het bedrijf de markt zien dat het geen beperkingen 

had met betrekking tot personeelsinzet en dat het mana-

gen van meerdere (omvangrijke) projecten tegelijkertijd 

geen struikelblok was. Ook dit werk werd binnen de tijd 

en binnen budget opgeleverd.

hoe verklaart u die snelle groei?
“Wij zijn erin geslaagd in korte tijd onze eigen niche te 

creëren door onszelf te profileren als een zeer betrouw-

bare toeleverancier. Sterk in wat we doen, altijd op tijd 

en professioneel.”

Wat waren de doorslaggevende momenten?
“Los van de banden met de bestaande klanten heeft het 

havenbedrijf van Johor Harbor onlangs het vertrouwen 

in ons uitgesproken als partner. Wij krijgen daar de be-

schikking over 350 meter kade en een grote werkplaats. 

We gaan samen een onderhoudsfaciliteit opbouwen 

voor de offshore industrie. Dat is een doorbraak. Blijkt 

dat succesvol, dan is er uitzicht op vergelijkbare vormen 

van samenwerking in Indonesië en Labuan.”

Wordt azië daarmee een uitvalsbasis voor verdere 
expansie?
“De voorwaarden zijn er in elk geval voor aanwezig. 

De olie-industrie kent een ongekend hoge dynamiek. 

En voor ons is het belangrijk dichtbij onze klanten te zit-

ten. Na Singapore hebben we ons om die reden gericht 

op Maleisië. De volgende stap die we mogelijk maken 

is richting Dubai.”

Wat is de ambitie voor de verdere toekomst?
“We willen ons ontwikkelen tot een one-stop-shop voor 

onze klanten aan deze kant van de wereld. En een basis 

van waaruit we vitale onderdelen van booreilanden 

snel op de plaats van bestemming krijgen. We willen de 

klanten bijvoorbeeld gaan ondersteunen en bedienen 

bij hun warehousing. We zien daar toegevoegde waar-

de in.”

How do you account for this rapid growth?

“In a short time we’ve managed to create our own niche 

by demonstrating that we are a highly reliable supplier 

and that we are good at what we do, always do it on 

time and do it professionally.”

What were the decisive milestones?

“Leaving aside our ties with existing customers, the port 

authority of Johor Port recently declared its confidence 

in us as a partner. They provided us with a 350 m quay 

complete with a large workshop. Together we are going 

to set up a maintenance facility for the offshore industry. 

This represents a breakthrough. If it proves to be a suc-

cess, we have the prospect of similar kinds of coopera-

tion in Indonesia and Labuan.”

Will this make Asia a stepping stone for further expansion?

“The conditions are definitely right for doing so. The dy-

namics in the oil industry have never been greater. This 

makes it important for us to be close to our customers. 

That’s why, after Singapore, we have set our sights on 

Malaysia. Our next step might be Dubai.”

What is the company’s ambition in the near future?

“We want to develop into a one stop shop for customers 

on this side of the world. Another objective is to serve as a 

base from where we can rapidly get vital parts of drilling 

rigs to the place where they are needed. Among other 

things we want to support our customers and offer them 

services for their warehousing. That’s where we see the 

added value.”

‘We’ve
created

our own niche’

Willtech Azië groeit in ongekend tempo. 

Managing directeur William lau vertelt. 

Willtech Asia is growing exponentially, as 

managing director William Lau explains. 

Asian
kick-off

Pipe fitters in action

ActiniaWilliam laU managing director Willtech Asia
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Bruil is een van de MT/PT level II-engineers bij Willteco, 

dat al sinds jaar en dag is gecertificeerd om onder 

auspiciën van SKNDO level 2 aan materiaal zowel mag-

netisch (MT) als penetrant (PT) scheuronderzoek uit te 

voeren. De MT-methode voorziet in het creëren van 

een magnetisch veld en is alleen geschikt voor metalen. 

Bij PT wordt gebruik gemaakt van vloeistof, die eventuele 

scheuren zichtbaar maakt in een magnetisch veld dat 

wordt gecreëerd. 

MT is een veel toegepaste onderzoeksmethode, zegt 

Bruil. “Je vindt er de kleinste scheurtjes mee en dat maakt 

het mogelijk een zeer nauwkeurig beeld te geven van de 

status en de levensduur. Het testen en inspecteren wordt 

niet alleen steeds belangrijker, het moet ook steeds be-

trouwbaarder. Veiligheid is in de industrie een kernbegrip. 

Waar in het verleden visuele tests volstonden, draait het 

tegenwoordig om het minutieus en uitgebreid testen, in-

clusief het verantwoorden en vastleggen van de tests.”

Testprogramma

Bij Willteco is MT & PT onderdeel van het gehele testpro-

gramma, dat verder onder meer bestaat uit druktests en 

ultrasone wanddiktemetingen, zegt Bruil. “Wij kunnen in 

onze werkplaatsen druktests uitvoeren tot 2.000 bar, hy-

draulische cilinders beproeven, wanddiktes meten en 

– meer specifiek voor de offshore – loadtests uitvoeren. 

Daarmee leveren we op het gebied van onderhoud en 

inspecties een doortimmerd totaalpakket.”

Het meten van wanddiktes gebeurt met behulp van ul-

trasone technieken. Een transducer stuurt een korte ul-

trasone geluidsgolf uit. Die weerkaatst op het moment 

van de eerste overgang van materialen, dus bij de ach-

terkant van het metaal. De tijd die de geluidsgolf nodig 

heeft om terug te keren bij de transducer wordt nauw-

keurig vastgelegd. Op basis van de snelheid van de ge-

luidsgolf kan de dikte van het metaal worden gemeten. 

De resultaten zijn tot 0,1 millimeter nauwkeurig, Willteco 

kan wanden meten met diktes van 3 tot 40 millimeter.

Loadtests

Voor opdrachtgevers in de offshore ontwikkelde Willteco 

en voert het bedrijf loadtests uit. Hierbij worden cruci-

ale onderdelen van installaties onderworpen aan een 

“trekproef” om de feitelijke belastbaarheid te kunnen 

vaststellen. Bruil: “Voor en na de loadtest doen we vaak 

magnetisch of penetrant scheurenonderzoek. Met de 

uitkomsten kunnen we de opdrachtgever gedetailleerd 

informeren over de toestand van het metaal. Dat kop-

pelen we dan vaak aan een indicatie van de verdere 

levensduur en advies over eventueel onderhoud en/of 

vervanging.”

inspection station

“WE BRENgEN tOt HEt klEINStE dEtAIl
AllES IN BEEld”

“WE IdENtIFy
EVEN tHE

VERy
SMAllESt
cRAckS”

Hand in hand met striktere veiligheidsnormen wor- 

den de eisen aan inspecties van technische appa-

ratuur  zowel on- als offshore strenger. “We brengen 

tegenwoordig tot het kleinste detail alles in beeld”, 

zegt Jochen Bruil van Willteco.

Bruil is one of the MT/PT level II engineers at Willteco, 

which has already been certificated for a considerable 

time to perform crack detection inspections on equip-

ment under the auspices of SKNDO level 2 using mag-

netic (MT) and penetrant (PT) methods. The MT method 

involves creating a magnetic field and is suitable only 

for metals. PT uses a fluid that visualises any cracks in a 

non-ferro surface.

MT is a frequently-used inspection method, says Bruil. 

‘It enables you to detect even the very smallest cracks and 

it provides a very accurate picture of status and service 

life. Testing and inspecting are becoming more and 

more important, but the result must also be increasingly 

reliable. Safety is a keyword in industry. Visual inspec-

tions used to suffice in the past, but today there has to 

be extensive testing, including accountability and the 

recording of the tests.’

Test programme

At Willteco MT and PT is part of an overall test programme 

that further includes pressure tests and ultrasonic wall 

thickness measurements. Bruil: ‘In our workshops we are 

able to perform pressure tests of up to 2000 bar, test 

hydraulic cylinders, measure wall thicknesses and, es-

pecially for the offshore industry, perform load tests. 

So when it comes to maintenance and inspections we 

can offer our customers a comprehensive total package’.

Wall thicknesses are measured using ultrasonic tech-

niques. A transducer transmits a short ultrasonic sound 

wave. This echoes on the first passage of materials, i.e. 

on the back of the metal. The time the sound wave 

needs to return to the transducer is accurately recorded. 

Based on the speed of the sound wave, it is possible to 

measure the thickness of the metal. The results are ac-

curate to 0.1 millimetre. Willteco is able to measure walls 

with thicknesses from 3 to 40 mm.

Load tests

Especially for clients in the offshore industry, Willteco de-

veloped load tests. The tests involve subjecting crucial 

parts of installations to a ‘load test’ to discover the real 

load limit. Bruil: ‘Before and after the load test we often 

perform a magnetic or penetrant crack investigation. 

The findings enable us to provide our client with detailed 

information about the condition of the metal. We fre-

quently link this to an indication of the remaining service 

life and provide advice on any maintenance and/or 

replacement necessary.’

In parallel with stricter safety regula-

tions, the requirements for inspecting 

technical equipment onshore and off-

shore are becoming more stringent all 

the time. ‘Nowadays we identify even 

the very smallest cracks’, says Jochen 

Bruil of Willteco.

Jochen BrUil onshore project manager / MT & PT level II engineer

Willteco is gecertificeerd om onder auspiciën 

van SKNDO level 2 aan materiaal zowel mag-

netisch (MT) als penetrant (MPI) scheuronder-

zoek uit te voeren. MPI (magnetic particle 

inspection) kan worden toegepast op mag-

netiseerbare materialen en onderdelen. Via 

deze methode worden oppervlaktefouten en 

indicaties net onder het materiaaloppervlak 

opgespoord met behulp van kleurcontrasten 

of black lights (fluorescerend licht).

Magnetic particle inspection (MPI) is a non-

destructive testing (NDT) process for detecting 

surface and slightly subsurface discontinuities 

in ferro electric materials such as iron, nickel, 

cobalt, and some of their alloys. The process 

puts a magnetic field into the part. 

MT: Magnetic testing, UV is used in the

 magnetic testing

PT:  Penetrant testing.

magnetic particle inspection
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We will go further

Kort geleden afgerond in de werkplaats in Langedijk: de revisie van 50 accu-

mulator flessen. In de werkplaats zijn de flessen ontmanteld, schoongemaakt 

en vervolgens grondig geïnspecteerd en getest, volgens een door DNV op-

gezette procedure. Zo werd de materiaaldikte van de wanden gemeten, 

werd in de testcabine in de eigen werkplaats de drukbestendigheid gecon-

troleerd en werden de flessen voorzien van een geheel nieuwe coating. Ten-

slotte werden de flessen weer geassembleerd.

At our Langedijk workshop we recently completed an overhaul and re-certi-

fication of 50 accumulator bottles. The bottles were dismantled, cleaned and 

then thoroughly inspected and tested in the workshop in accordance with the 

procedure laid down by DNV. Among other things we measured the wall thick-

ness, carried out pressure tests in our workshop test cabin and applied an en-

tire new coating to the bottles. The final step was the reassembly of the bottles.

new website
Willteco heeft een volledig vernieuwde website! Die is voortgevloeid 

uit de heroriëntatie en herpositionering die het bedrijf vorig jaar 

doorvoerde en waarbij de kernwaarden opnieuw werden bepaald. 

Onderdeel hiervan was de ontwikkeling van een geheel nieuwe 

huisstijl - en in het verlengde daarvan een vernieuwde website. 

Gestoken in een volledig nieuw jasje stoelt Willteco de bedrijfs- 

voering vandaag de dag op zes duidelijke pijlers: ontwerp, engi-

neering, fabriceren, repareren, installeren en coördineren. Binnen 

dit takenpakket wil Willteco uitblinken en opdrachtgevers zo goed 

mogelijk bedienen: snel, adequaat, professioneel en altijd veilig.

guaranteed reference
Soms verplicht, maar veel vaker als extra service van de afdeling 

Equipment bij Willteco: de certificeringsboeken. Hierin is vastge-

legd dat gerepareerde en geheel nieuw gemaakte onderdelen 

en componenten aan alle eisen voldoen. Het boek omvat alle 

belangrijke documenten: de DNV-certificaten, de certificaten van 

materiaaltests, de NDT-certificaten, de WPS/WPQ-certificaten en 

de volledige ‘as build’-documentatie. Ook zijn foto’s van het (cer-

tificerings)proces toegevoegd.

Certification booklets are sometimes mandatory, but Willteco’s 

Equipment department often routinely provides them as an extra 

service for customers. The booklets are important because they 

show that repaired and newly-made parts and components meet 

all prescribed requirements. The booklet contains all key docu-

ments: DNV certificates, material test certificates, NDT certificates, 

WPS/WPQ certificates and the complete ‘as built’ documentation. 

They are accompanied by photographs of the certification pro-

cess.

Willteco has given its website a whole new look! It is a reflection 

of the company’s reorientation and repositioning last year, which 

included the redefinition of the company’s core values. Part of 

this operation was the development of an entirely new corporate 

style and, by extension, a new-look website. In an entirely new 

embodiment, Willteco now operates according to six clearly 

defined pillars: designing, engineering, manufacturing, repairing,  

installing and coordinating. This all-embracing portfolio puts 

Willteco in a position to excel in the market and offer its clients 

an even higher standard of service: fast, efficient, professional 

and always safe. 

Willteco is gespecialiseerd in het repareren, reviseren en (nieuw) 

leveren van hydraulische cilinders, in alle denkbare soorten en maten 

en zowel voor onshore- als offshore toepassingen. Cilinders worden 

gedemonteerd, schoongemaakt, geïnspecteerd en waar nodig 

voorzien van nieuwe onderdelen. Aansluitend worden de cilinders 

geassembleerd, waarna de functietests volgen en tenslotte een 

nieuwe coatinglaag wordt aangebracht.

At Willteco we specialise in repairing, overhauling and supplying 

hydraulic cylinders (including new ones) in all conceivable shapes 

and sizes for use onshore and offshore. We disassemble, clean and 

inspect the cylinders and where necessary fit new parts. This work is 

followed by the reassembly of the cylinders, after which they are sub-

jected to function tests before being provided with a new coating.

hydraulic
cylinders

Willteco began offering endoscopic examinations as a new service 

in 2010. Using a small camera we make on-site inspections of gear-

boxes. These examinations help drilling rig operators to determine 

their short-term and long-term maintenance plans whilst lowering 

costs at the same time. In its final report Willteco provides a detailed 

account of the inspection in words and pictures and gives its findings. 

The findings are used to formulate maintenance recommendations. 

Or call + 31 226 313 054.
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WILLTECO HAS DEVELOPED A STANDARD

FORMAT FOR REPORTING TO CUSTOMERS

ON ENDOSCOPIC ExAMINATIONS

OF GEARBOxES ON DRILLING RIGS

visit

overhaul and recertification
of accumulator bottles

endoscopic diagnoses in words and pictures
Willteco biedt het endoscopisch onderzoek sinds 2011 als (nieuwe) dienst 

aan. Hierbij worden tandwielkasten op locatie met een kleine videoca- 

mera minutieus geïnspecteerd. Het onderzoek helpt exploitanten van boor- 

eilanden bij het opstellen van een korte- en langetermijn onderhoudsplan 

en het terugdringen van kosten. In de eindrapportage legt Willteco in 

woord en beeld verantwoording af over het onderzoek en de bevindingen. 

Die worden gekoppeld aan een concreet onderhoudsadvies.
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us?
Highly-skilled engineering talent is scarce, so you are a valuable 

asset. It gives you the luxury of being able to pick and choose 

your ideal job. Willteco is always looking for new talent to join 

our team. Want to challenge and broaden your engineering 

horizons? Want to work on an range of different projects?

You’ve come to the right place.

‘We will’ is what makes us tick.

At Willteco we pride ourselves on always delivering on time,

using existing resources. When you partner with Willteco, you 

get more than just a contractor. We will brainstorm with you, 

whenever you want and also at our own initiative. We will add 

value wherever it can be added. Things can always be done 

smarter, faster or more sustainably. From Broek op Langedijk

to Singapore, we will challenge you to challenge us.

visit
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