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Bij de veelbelovende ‘1000’

Het certificaat onderstreept de potentie van het bedrijf 

en de positie die het in minder dan drie jaar tijd heeft we-

ten te bereiken. Eerder dit jaar werd de samenwerking 

met Johor Port formeel bekrachtigd (zie ook elders in dit 

magazine). Inmiddels heeft Willtech ook een kantoor ge-

opend, op het haventerrein. 

Gloednieuw

De laatste ontwikkeling is dat in Tanjong Langsat, op 

tien minuten rijden van de haven, 26.000 vierkante me-

ter grond is aangekocht voor de realisering van een 

gloednieuw kantoor, gecombineerd met een magazijn 

en werkplaatsen. Het is de bedoeling dat op deze loca-

tie, in oppervlakte circa zesmaal zo groot als in Broek op  

Langedijk, in de eerste helft van dit jaar de eerste paal 

in de grond gaat.

Willtech is daarmee definitief gereed voor de verdere uit-

rol van het Willteco-concept. Onder leiding van William 

Lau is de afgelopen jaren een solide basis gelegd, 

waarop de komende jaren verder kan worden voort-

gebouwd. Centraal in de plannen staat het voornemen 

Willtech steeds nadrukkelijker te profileren als strategisch 

partner van drilling contractors en rig-eigenaren.

Puzzelstukje

Service, onderhoud, reparaties en (snelle) levering van re-

serveonderdelen en –componenten: Willtech moet in Azië 

in toenemende mate de rol vervullen die Willteco zich in 

Noordwest-Europa heeft toegeëigend. Met het ‘eigen’ 

kadedeel in Johor Port erbij is Willtech dan in staat op-

drachtgevers over de gehele linie van dienst te zijn, met 

5-jaarlijkse stops, reparaties en modificaties van de rigs.

The certificate underlines the potential of the company 

and the position it has managed to secure in less than 

three years’ time. Earlier this year, the collaboration with 

Johor Port was officially confirmed (also see elsewhere 

in this magazine). In the meantime, Willtech has also 

opened an office there, in the port area. 

Brand new

The latest development is the purchase of 26,000 square 

metres of land in Tanjong Langsat, at a ten-minute drive 

from the harbour, for the purpose of constructing a brand 

new office, along with a warehouse and workshops. At 

this location, which has a surface area approximately six 

times as big as that in Broek op Langedijk, we plan to lay 

the foundation stone for the new facility in 2014.

With this, Willtech is finally ready for the further roll-out of 

the Willteco concept. Under the leadership of William 

Lau, a solid foundation has been laid in the past few 

years, based on which we can build further in the com-

ing years. Central to the plans is the intention to position 

Willtech more explicitly as a strategic partner for drilling 

contractors and rig owners.

Piece of the puzzle

Service, maintenance, repairs and (quick) delivery of 

spare parts and components: in Asia, Willtech must in-

creasingly fulfil the role appropriated by Willteco in 

Northwestern Europe. With its ‘own’ section of the quay at 

Johor Port, Willtech will be capable of providing all-round 

services to clients, with shutdowns every 5 years, repairs 

and modifications of the rigs.

De zaken gaan voorspoedig voor willtech. willteco’s 

Aziatische zusterbedrijf kreeg dit voorjaar een plaatsje 

bij de top-1000 veelbelovende bedrijven van Singapore. 

Het certificaat, uitgegeven door het toonaangevende 

DP information Group, prijkt inmiddels aan de muur in 

het hoofdkantoor in Broek op langedijk.

Things are going well for Willtech. Willteco’s Asian 

sister company bagged a place this spring among 

the Top1000 Most Promising companies of Singa-

pore. The certificate, issued by the leading DP In-

formation Group, now adorns the wall of the head 

office at Broek op Langedijk.
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Part of the
Most Promising ‘1000’

WillPoWer no 2

Wat een eigen magazine voor je kan doen! Begin 2013 gaven wij in eigen beheer onze eerste, 

WillPower uit. Spannend, ook voor ons. Een heel nieuw ‘ding’. Wat het ons zou brengen? 

We hadden geen idee.

Inmiddels zijn we een stuk wijzer. Wat een overweldigende reacties! Louter positieve geluiden heb-

ben we gehoord. Van relaties, van leveranciers, van opdrachtgevers en … ook van onze eigen men-

sen. Extern enorme spin-off, intern nieuw elan. Het heeft ons allemaal apetrots gemaakt. Het was 

een ‘Good Mood Actie’, maar wel met een effect waarop we vooraf niet hadden durven hopen. 

Niet eerder waren we in staat om op zo’n manier in een keer duidelijk te maken wat Willteco doet, 

ambieert en nastreeft. Het magazine heeft ons in die zin een enorme dienst bewezen, ook als het 

gaat om het uitdragen van onze filosofie.

In dat verband is een woord van dank op zijn plaats aan onze dochter en marketingmanager 

Mireille. Zij wist ons te overtuigen van de noodzaak onze naam veel gerichter en nadrukkelijker naar 

buiten te communiceren. Ze verzamelde de juiste mensen om zich heen en bedacht een concept 

dat in de markt de juiste snaar raakt. Wij doen op deze plaats in het magazine dan ook graag een 

stapje terug ten faveure van haar. Vanaf editie 3 komt het voorwoord van haar hand. Wij zien er 

nu al naar uit.

WilleM en Patricia Wille

It is astounding what an in-house magazine can do for you! WillPower: our first in-house magazine 

which we published at the beginning of 2013. An exciting event, for us as well. A whole new ‘thing’. 

What would it bring us? We had no idea.

By now, we know a lot more. What an overwhelming response! The feedback has been entirely 

positive. From our contacts, from suppliers, from clients and ... not the least, from our own people. 

A huge spin-off externally, renewed zest internally. It has made all of us immensely proud. 

It was a ‘Good Mood Action’, but with an impact we could not have dared hope for in advance. 

Never before could we so clearly present - in one go and in such a manner - what Willteco does, 

aspires to and strives for. The magazine has done us a huge service in this sense and also with 

regard to communicating our philosophy.

In this context, a word of thanks is due to our daughter and Marketing Manager, Mireille. She man-

aged to convince us of the need to communicate our name to the outside world in a much more 

targeted and emphatic manner. She gathered the right people around her and came up with 

a concept that strikes the right chord in the market. So we are happy to give up this spot in the 

magazine for her. From Issue 3 onwards, the Foreword will be written by her. We are already looking 

forward to this.

WilleM and Patricia Wille
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1. Two of the three anchor winches shortly after arrival in the Willteco

workshop. 2. The anchor winches in a row in the workshop in dif-

ferent phases of maintenance. 3. The pins are disconnected from 

the brake band. 4. An old and a new pin for the roller shafts of the 

side guides, necessary for the winding and unwinding of several 

kilometres of cable. Upon MPI examination, there appeared to be 

tears in the angle between the pin and the flange. Using reversed 

engineering, the pin is therefore improved by providing the angle 

with a negative radius. 5. Preparation of the guide shaft, which is 

placed in the frame and the side guides that guide the winding 

and unwinding of the cable. 6. The anchor winch frames return 

from the paint shop. They are examined for cracks, blasted and 

given a new red coat. 7. and 8. The anchor winches are reassem-

bled in the Willteco workshop. 9. One of the anchor winches ready 

for transport back to the rig.

Winches anchore
In opdracht van Ensco Services in Aberdeen reviseerde Willteco 

onder ABS Keur medio 2012 binnen zes weken drie anchor win-

ches van een offshore jack-up rig. De elektromotoren van de an-

chor winches werden gecontroleerd, alle assen, tandwielen, la-

gers en seals werden nagekeken en daar waar nodig vernieuwd. 

Grootste uitdaging was het korte tijdsbestek (6 weken, in de zo-

merperiode) waarin de klus moest worden geklaard. Bij de voor 

veel onderdelen noodzakelijke reversed engineering realiseerde 

Willteco verschillende verbeteringen ten opzichte van het oor-

spronkelijke ontwerp. Zo werden smeerpunten aangebracht op 

de assen van de remband en bij het schakelmechanisme voor de 

zijgeleiding (handmatig/automatisch). Ook de roller shafts wer-

den met een aangepast ontwerp verbeterd. Op deze pagina’s 

een foto-impressie van de revisie.

Commissioned by Ensco Services, Aberdeen, in mid 2012 Willteco 

overhauled three anchor winches of an off-shore jack-up rig to 

ABS standards within six weeks. The anchor winches’ electric mo-

tors were checked and all shafts, gears, bearings and seals exam-

ined and replaced where necessary. The biggest challenge was 

the short deadline (6 weeks, in the summer) for the work. Willteco 

made several improvements to the original design of the many 

parts that required reversed engineering: for example, lubrication 

points were added to the brake band shafts and to the switch-

ing mechanism for the side guides (manual/automatic). The roller 

shafts were also upgraded to a customised design. Here is a short 

presentation in pictures of the overhaul.

Picture rePort AncHor wincHeS
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“Al onze units ondergaan om de vijf jaar een special sur-

vey. In 2011 stond die voor de Seafox 4 gepland. Omdat 

de unit op tijd op een volgende locatie moest zijn, kozen 

we ervoor de survey dit keer in eigen beheer in IJmui-

den te doen. De looptijd van de grote onderhoudsbeurt 

werd in belangrijke mate bepaald door het uitwisselen 

van de tandwielkasten. We zochten een partij die niet 

alleen gearboxen voor het hefsysteem kon fabriceren, 

maar ook binnen een vooraf bepaalde tijd de bestaan-

de tandwielkasten kon vervangen door nieuwe. We 

wilden een bedrijf dat waarmaakte wat het beloofde.”

“Daarnaast zochten we een partij met specifieke ex-

pertise. Een deel van de tandwielkasten op de Seafox 4 

zit op – onderhoudstechnisch gesproken – lastig bereik-

bare plaatsen. Ze zijn tijdens de bouw in de jack houses 

gezet en vervolgens deels ingesloten. We konden er niet 

goed bij, laat staan dat we konden zien hoe het bin-

nenwerk er aan toe was. En we wilden per se de status 

weten van een aantal van de gearboxen waarvan we 

konden zien dat de assen speling hadden.”

Magie

“Willteco is hier aan tafel gekomen via een oud contact 

van Willem Wille. De naam viel op het moment dat we 

intern worstelden met de manier waarop we de revisie 

moesten aanpakken. We hebben het bedrijf toen uitge-

nodigd. De klik die we zochten, zat meteen in dat eerste 

gesprek. De kennis die op tafel kwam, de vindingrijk-

heid, het vakmanschap, de voorstellen: alles matchte 

perfect met elkaar.”

“In overleg met Willteco hebben we gekozen voor re-

versed engineering en het maken van drie compleet 

nieuwe tandwielkasten onder ABS-keur. Zo konden we 

“All our units undergo a special survey every five years. 

In 2011, this was scheduled for the Seafox 4. Since the 

rig had to be at its next location on time, we decided 

to do the survey in-house in IJmuiden. The duration of 

the major service work would be largely dependent on 

the replacement of the gearboxes. We were looking for 

a party that could not only fabricate gearboxes for the 

winch system but also replace the existing gearboxes for 

the new ones within a predetermined period. We wanted 

a company that would deliver on its promises.

“We were also looking for a party with a specific exper-

tise. Some of the gearboxes in the Seafox 4 were located 

in  - from a technical point of view - hard to access 

places. During construction, they were placed in the jack 

housings and then partially sealed in. We couldn’t get 

near them, let alone see the state of the interior workings. 

But we knew that the repurposing of the rig would have 

led to more wear and tear. And we definitely needed to 

know the state of some of the gearboxes that we could 

see had slack shafts.”  

Magic

“Willteco came to the table through an old contact of 

Willem Wille. The name came up at a time when we were 

struggling with a way to tackle the overhaul. We then in-

vited the company to come in. The eureka moment we 

were looking for happened during the very first meeting. 

The expertise that came to the table, the ingenuity, the 

professionalism, the ideas: it was a perfect match. 

“In consultation with Willteco, we decided on reverse 

engineering and the making of three completely new 

gearboxes, certified by ABS. We could then exchange the 

selected gearboxes for new ones. The old drawings were 

Het was een niet eerder vertoond huzarenstukje: de 

vervanging van drie lastig bereikbare gearboxes 

op de Seafox 4. Het lukte door een combinatie van 

technisch vakmanschap, vindingrijkheid en een 

“razend goede voorbereiding”. een terugblik met 

technical manager Guus lemmers van workfox in 

Hoofddorp.

It was an unprecedented feat: the re-

placement of three hard to access 

gearboxes on the Seafox 4. The opera-

tion’s success was entirely down to a 

combination of technical expertise, 

ingenuity and “incredibly good prepa-

rations”.  We look back together with 

technical manager Guus Lemmers of 

Workfox in Hoofddorp.

vervAnGinG
inGeSloten

tAnDwielkASten
SeAfox 4

rePlAcement
of encloSeD
GeArBoxeS
SeAfox 4



de geselecteerde gearboxen verwisselen voor nieu-

we. De oude tekeningen zijn minutieus uitgeplozen en 

op basis daarvan is Willteco aan de slag gegaan. Het 

voordeel als we het oorspronkelijke ontwerp volgden 

was dat niet elk onderdeel opnieuw hoefde te worden 

gecertificeerd. Dat was in het verleden al gebeurd. De 

uitdaging was nog wel de tekeningen te interpreteren 

en de materialen te vinden. Maar dat lukte.”

“Gaandeweg de gesprekken bleek een periode van 

anderhalf jaar nodig voor de gehele voorbereiding en 

het bouwen en assembleren van de nieuwe gearboxen. 

Als de Seafox 4 eenmaal binnen was, moest alles bin-

nen twee maanden gebeuren. Tijd was een extreem 

kritische factor, want het eiland móest op de geplande 

einddatum weer weg. We zochten wegen om die twee 

maanden te verkorten, maar bij het doorrekenen bleek 

steeds opnieuw dat we die tijd nodig hadden voor het 

totale werk. Alles zou enorm nauw luisteren.”

Puzzelstukjes

“Eenmaal in de haven gingen we al snel van het kriti-

sche pad af. Willteco werkte snel en we moesten zelf 

alle zeilen bijzetten om te zorgen dat geen oponthoud 

ontstond. Gaandeweg bleek niet alleen hoe goed 

Willteco dit project uitvoerde, maar vooral hoe razend 

goed onze gezamenlijke voorbereiding was geweest. 

Alle puzzelstukjes vielen feilloos in elkaar.”

“Dat laatste gold ook voor de complexe wissel van de 

gearboxen waar we niet of nauwelijks bij konden. Er is 

een plaats gevonden waar een gat kon worden ge-

sneden, vervolgens deden een aluminium takelmast en 

een set rollers aan dek de rest. Het was een supercom-

plex vraagstuk en Willteco kwam met een antwoord in 

de vorm van een soort IKEA-oplossing. Het bedrijf heeft 

de wissel gedaan en het gehele proces vervolgens zo 

gedocumenteerd, dat we het in theorie voortaan zelf 

kunnen.”

meticulously examined and based on these, Willteco 

went to work. The advantage of following the original 

plans was that there would be no need for new certifica-

tion for each part. It had already been done. The chal-

lenge was to interpret the drawings and find the materi-

als. But it worked. 

“Along the way, discussions revealed that a period of 

eighteen months was needed for the entire preparation 

and the constructing and assembling of the new gear-

boxes. Once the Seafox 4 was in the dock, everything 

had to be done within two months. Time was an extreme-

ly critical factor as the rig had to depart on the sched-

uled deadline. We tried to find a way to shorten the two 

month estimate but every time we calculated it, it came 

up two months again for all the work to be completed. 

Everything would take extreme precision.”

Puzzle pieces

“Once in the harbour, time was critical. Willteco worked 

fast and we had to pull out all the stops ourselves so that 

nothing would occur to delay the work. It became clear 

not only how well Willteco was realising the project but  

how brilliant our joint preparation had been. All the 

pieces fell flawlessly into place.

“This was also true of the complex replacement of the 

gearboxes that we could hardly get at. A spot was found 

where a hole could be cut, after which an aluminium 

hoist mast and a set of rollers on deck took care of the 

rest. It was an incredibly complex problem and Willteco 

came up with a sort of IKEA-type solution. The company 

switched the gearboxes and documented the entire 

process that followed so well that, in theory, we could do 

it ourselves.” 

Inspiring

“For me, the real added value of the project lay in the 

close collaboration. We were able to combine our know-

8   Willteco

guus leMMers technical manager Workfox Hoofddorp

Moving gearbox

parts with crane

Inspirerend

“De absolute meerwaarde van het project zat voor mij 

in de nauwe samenwerking. Wij konden onze kennis van 

het eiland koppelen aan de technische knowhow van 

Willteco. We hadden tweewekelijkse brainstormsessies 

en uit elke bijeenkomst kwam wel een oplossing waar-

mee we allemaal verder konden. Zo hebben we samen 

de puzzel voltooid. Het waren inspirerende sessies. Voor 

mij persoonlijk en ik denk voor iedereen die aan tafel 

zat.”

“Speling in de assen gold als selectiecriterium. Op basis 

daarvan hebben we bij drie van de zes poten uiteinde-

lijk 1 gearbox vervangen. Dat gebeurde ruim binnen de 

twee maanden die ervoor stonden. De tandwielkasten 

die eruit zijn gekomen, heeft Willteco gereviseerd. Die 

staan klaar en kunnen in een volgend geval zó worden 

uitgewisseld.”

“Willteco bewees op meer punten van meerwaarde te 

zijn. Tijdens de werkzaamheden ontstonden problemen 

met de levering van tandwielen voor de anchor win-

ches. Ik heb leveranciers over de hele wereld gebeld, 

maar kon ze nergens eerder krijgen dan binnen een 

paar weken tot enkele maanden. Uiteindelijk regelde 

Willteco ze binnen enkele dagen.”

Inwisselen

“Ik kijk terug op een zeer goede samenwerking. Willteco 

is net als Workfox in alles zeer oplossings- en doelge-

richt. Wat dat betreft hebben onze beide bedrijven een 

vergelijkbaar DNA. De complexiteit was voor onszelf te 

hoog. Willteco kon het project voor ons maken of bre-

ken. Ze hebben het gemaakt, steeds in goede harmo-

nie met ons eigen projectteam, tegen een redelijke en 

inzichtelijke prijs. Het is een bedrijf dat werkt op basis van 

vertrouwen en dat niet beschaamt. Bovendien heeft 

het hier door alle lagen heen veel indruk gemaakt. En 

daar is best wat voor nodig.”

ledge of the rig with Willteco’s technical know-how. We 

had fortnightly brainstorming sessions and from each 

one there would be one solution that we could all work 

on. We put the puzzle together. The sessions were inspir-

ing: for me personally but I think also for everyone who 

was at the table. 

“Slackness of the shafts was the selection criterion. On 

this basis, we ended up replacing one gearbox in each 

of three of the six legs. This was done well within the 

two months allowed. Willteco overhauled the removed 

gearboxes. These are now ready and can be used as 

replacements next time they are needed. “Willteco 

proved itself to be a great added value in a myriad of 

ways. During the work, problems arose with the delivery

of gears for the anchor winches. I called suppliers around 

the world but couldn’t get hold of them earlier than a few 

weeks to several months. In the end, Willteco got them to 

us within a few days, at no extra charge.” 

Exchange

“We replaced the gearboxes with the most wear and that 

we no longer trusted in three of the six legs. The removed 

gearboxes were overhauled by Willteco. These are ready 

and can be used as replacements in a subsequent situ-

ation. Everything is documented to the extent that we 

could do it ourselves, although I don’t know if we would, 

should it come to that. I think the saying ‘every man to his 

trade’ is true here.  “I look back on what was a really great 

collaboration. Like Workfox, Willteco is highly solution and 

outcome oriented in everything it does. In that respect, 

our companies have a similar DNA. It was too complex 

for us alone. Willteco could make or break the project. 

They made it, always in tune with our project team and 

for a fair and transparent price. It’s a company that works 

on the basis of trust and that doesn’t let you down. In ad-

dition, Willteco made a deep impression on all of us here. 

And that’s exactly as it should be.”

“it wAS A comPlex ProBlem AnD

willteco cAme uP witH A Sort of

ikeA-tyPe Solution”
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Seafox 4 in harbor IJmuiden

Worn gear



Eddy Hagemans (39) kwam in 2009 bij Willteco en is er 

vanaf de eerste dag helemaal in zijn element. Als het 

fenomeen logistiek naar buiten toe al een weinig span-

nende uitstraling heeft, dan gaat het bij Willteco totaal 

Eddy Hagemans (39) joined Willteco in 2009 and was in 

his element from day one. If the logistics phenomenon 

doesn’t look very exciting from the outside, it’s a different 

story at Willteco. “The dynamic here is full-on. If the phone 

Jump when the
client calls
Zijn afdeling deint mee op de hectiek in de organisatie. 

Als logistiek manager is eddy Hagemans bij willteco een 

van de onmisbare spinnen in het web. en helemaal in zijn 

element als de telefoon rinkelt en een nieuwe klus zich aan-

dient. “Als de klant belt, dan gaan wij rennen.”

His department has to go with the flow 

when it comes to the often frenzied ac-

tivity in an organisation. As the logistics 

manager, Eddy Hagemans is one of the 

linchpins at Willteco. He’s utterly in his 

element when the phone rings and a 

new project arrives. “If a client calls, we 

jump.” 
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niet op. “De dynamiek hier is enorm. Het kan zomaar ge-

beuren dat op vrijdagmiddag de telefoon gaat en we 

zaterdag vol aan de bak moeten.”

De afwisseling houdt het spannend, zegt hij. Natuurlijk, 

de telefoon gaat heus niet elke vrijdagmiddag, maar 

de flexibiliteit die de technici van Willteco moeten op-

brengen geldt ook voor hem en zijn beide magazijnme-

dewerkers Anton Pot en Colin Buitenhuis. “Als we op za-

terdagmiddag een container moeten inpakken om de 

spullen ergens op tijd te krijgen, dan doen we dat”, zegt 

Eddy Hagemans.

Afstemmen

Want goede logistiek is cruciaal, zeker in de offshore. 

“Het is een kwestie van scherp terugrekenen, feilloos 

voorraadbeheer en naadloze afstemming met de afde-

ling inkoop”, zegt Eddy. “Wat is er nodig op de locatie? 

Hebben we de spullen in huis? Als het moet worden be-

steld, is het dan op tijd binnen? Soms gaat het niet om 

standaardcomponenten. Dan kan de levertijd langer 

zijn. Die zaken bewaken we scherp. Als er een container 

naar een booreiland bij Cyprus moet, dan moet alles erin 

zitten. Anders hebben we op locatie een probleem.”

rings on a Friday afternoon, then we may find ourselves 

hard at work on Saturday.” 

Variety keeps it exciting, he says. Of course, the phone 

doesn’t ring every Friday but the flexibility required of the 

engineers at Willteco applies to Hagemans and his two 

warehouse staff Anton Pot and Colin Buitenhuis too. “If we 

have to pack a container on a Saturday morning in or-

der to get a delivery out on time, then that’s what we’ll 

do”, he explains. 

Harmonise

Good logistics is crucial, particularly in the offshore sec-

tor. “It’s a matter of performing regressive calculations, a 

flawless inventory and seamless co-ordination with the 

purchasing department”, Eddy tells us. “What’s needed 

on-site? Do we have the stuff stocked? If it has to be or-

dered, will it be here on time? Sometimes it’s not about 

standard components, in which case the delivery time 

can be longer. We follow these things closely. If a con-

tainer has to go to an oil rig near Cyprus, then everything 

has to be in it. Otherwise we’ll have a problem on-site.” 

Willteco   11
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Zendingen naar het buitenland vormen een extra uitda-

ging, al is het alleen maar vanwege de stapel papier-

werk die moet worden ingevuld. Dat geldt helemaal bij 

transporten door de lucht. “Onlangs moesten er epoxy-

harsen naar Singapore voor het chocken (zie kader, 

red.) van een rig. Die vallen onder de gevaarlijke stoffen. 

Dan gelden zeer strikte regels: er zijn beperkingen aan 

het volume, maar ook aan de hoeveelheid materiaal 

die bij elkaar mag staan. Dan moeten we zorgen dat 

het is verspreid over verschillende pallets, dat het op de 

juiste manier is verpakt en dat het opgegeven gewicht 

tot op de gram nauwkeurig klopt. Eén kleine vergissing 

kan grote gevolgen hebben. En het luistert altijd nauw 

in de tijd.”

Doodzonde

Als het gaat om transporten over de grens, is Willteco 

in de regel verantwoordelijk voor het logistieke traject 

tot en met de inklaring. Op de plaats van bestemming 

neemt de opdrachtgever het vervolgens over, zegt 

Eddy. “Wij kunnen het traject ter plaatse moeilijk plan-

nen, omdat wij binnen een project niet altijd de enige 

leverancier zijn. Er moeten dan routes worden gereden 

die wij niet kennen. Maar we zorgen altijd dat onze spul-

len er zijn voordat onze mensen ter plekke arriveren. Dat 

uitgangspunt is heilig. Want als er in dit vak één dood-

zonde is, dan is het wel de snelheid uit het traject halen.”

Shipments abroad represent an additional challenge, 

even if it’s only about the stack of paperwork involved. 

This is especially true for air freight.  “Recently, we had to 

get epoxy resins for the chocks (see box, ed.) of a rig 

to Singapore. This is classified as a hazardous substance. 

Very strict rules apply: there are limits to the volume but 

also to the amount of material that can be stored next to 

each other. So we have to make sure that it’s distributed 

over separate pallets, that it’s packed correctly and that 

the reported weight is accurate to the gram. A small mis-

take can have major consequences. It’s also very time-

sensitive.” 

Cardinal sin

When it comes to transportation across the border, Will-

teco is legally responsible for the logistics of the journey, 

including customs clearance. Once the transport is on 

the other side, the client takes over. Eddy explains: “It’s dif-

ficult to plan the route from there as we’re not always the 

only supplier within a project. Routes have to be driven 

that we don’t know about. But we always make sure that 

our stuff arrives there before our people do. This principle 

is sacred. If there’s one thing that’s a cardinal sin in this 

job, it’s delaying work.”

Het chocken (vastzetten) van de poten van 

een booreiland is vaak nodig als het over een 

grote afstand wordt verplaatst op een HTV 

(heavy transport vessel), een zogenoemde 

Dry Tow. Door de natuurlijke speling tussen de 

poten en de geleiding ervan dreigt onderweg 

bij bewegingen van het schip het gevaar dat 

de zeer lange poten in de geleidingen heen 

weer gaan. Het gevolg is dat schade kan ont-

staan aan de jackhuizen en de poten zelf. Om 

dat te voorkomen wordt een epoxyvulling ge-

goten tussen de zogenoemde chords van de 

poten en de geleidingen, waardoor de spe-

ling verdwijnt. De meeste rigs hebben gelei-

dingen voor de poten aan de bovenkant van 

het jackhuis en aan de onderkant van de hull. 

Zie voor dit onderwerp ook de nieuwspagina’s 

elders in dit magazine.

chocks The chocking of an oil rig’s legs is often neces-

sary if it is to be moved over a great distance 

on a HTV (heavy transport vessel), a so-called 

Dry Tow. Due to the natural clearance between 

the legs and their guides, the movement of 

the ship creates the risk that the very long legs 

move back and forth on the guides. This can 

result in damage to the jack housing and the 

legs themselves. To prevent this, an epoxy fill-

ing is poured between the leg chords and the 

guides, which stops the movement. Most rigs 

have guides at the top of the jack housing and 

under the hull.  Read more on this subject in the 

news pages of this magazine.

“if tHere’S one tHinG tHAt’S A cArDinAl 
Sin in tHiS JoB, it’S DelAyinG work”

See
full
rePort
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strength lies

Speed, quality and reliability are essen-

tial to the maintenance and overhaul 

of waste-to-energy plants. Nijmegen re-

gion’s (ARN) WtE plant chose Willteco as 

its permanent partner for major mainte-

nance 11 years ago. “The partnership is 

a smooth one.” 

Snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid gaan hand 

in hand bij het onderhoud en de revisie van afval-

energiecentrales. Afvalenergiecentrale regio nijme- 

gen (Arn) koos elf jaar geleden voor willteco als 

vaste partner voor het groot onderhoud. “De samen-

werking loopt op rolletjes.”

in total concepts

onDerHouD
AfvAlenerGiecentrAle

Arn niJmeGen

mAintenAnce of Arn
wASte-to-enerGy PlAnt

niJmeGen
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“Weet je wat de kracht is van Willteco? Dat is het com-

plete concept wat het bedrijf levert, gekoppeld aan de 

goede vaklui die op de strategische plaatsen zitten. En 

het is een no-nonsense bedrijf. Als je een vraag stelt, dan 

krijg je antwoord zonder dat het over tachtig schijven 

gaat. En korte klappen maken, dat ligt ons hier bij uit-

stek. Daar houden we van.”

Het interview met Coen Loeff loopt op zijn einde als de 

chef van de mechanisch-technische dienst (MTD) van 

ARN alvast een sjekkie draait. Maar van een loopje naar 

buiten komt het nog even niet. Gedurende het gesprek 

is het een komen en gaan van mensen met vragen, en 

bij het einde van het interview dient het volgende be-

zoek zich al weer aan. “Je ziet het, gebrek aan dyna-

miek hebben we hier niet”, lacht hij.

“Do you know what Willteco’s strength is? The total con-

cept that the company delivers coupled with excellent 

professionals on strategic locations. And it’s a no-non-

sense company. If you ask a question, you get an answer 

- without having to go through eighty different channels. 

When a company knows how to cut to the chase, that 

suits us just fine. It makes us happy.” 

The interview with Coen Loeff, the head of ARN’s mechan-

ical engineering department (MED), is nearing an end 

when he starts rolling a cigarette. But he doesn’t go out-

side to smoke it just yet. During the conversation, there’s 

a constant coming and going of people with questions 

and by the end of the interview it’s already time for the 

next visitor. “As you can see, there’s no lack of dynamics 

here”, he laughs. 

Betrouwbaar

ARN is de afvalenergiecentrale voor de regio Nijmegen 

en verwerkt per jaar een kleine 550.000 ton afval. Willteco 

is vaste partner voor het geplande en ongeplande on-

derhoud aan de beide verbrandingslijnen van de centra-

le. Sinds 2005 is het Langedijker bedrijf ‘preferred supplier’, 

een positie die het volgens Loeff dankt aan het goede 

werk dat het al elf jaar aflevert en de hoge mate van be-

trouwbaarheid als het aankomt op kwaliteit en planning.

De twee verbrandingslijnen van ARN zijn beurtelings elke 

anderhalf jaar aan de beurt voor groot onderhoud. In 

de aanloop naar de revisie doet Willteco eerst de in-

spectie en de opname van het werk, waarna de uit-

voeringséquipe de installatie “binnen drie tot vier weken 

nagenoeg volledig binnenstebuiten keert en weer in 

elkaar zet”, zegt Loeff. “De vulschacht, de vulschuiven, 

de verbrandingsroostervloer, de aandrijving, de slakken-

schacht en de hydraulische componenten komen dan 

allemaal aan de beurt.”

Tot de werkzaamheden behoort het demonteren van 

de cilinders die het rooster aandrijven, het uitbouwen, 

keuren en weer inbouwen van roosterstaven en een re-

visie van het door hitte en corrosie aangetaste verbran-

dingsrooster in de ketel. Daarnaast worden aandrijf-

cilinders, doseerschuifcilinders en ontslakkingscilinders 

geïnspecteerd. Exemplaren die in slechte staat verkeren 

worden vervangen en bij Willteco onder handen geno-

men, zodat ze bij een volgende onderhoudsbeurt weer 

kunnen worden ingezet.

Aan de basis van het onderhoud liggen speciale meet-

rasters, waarmee de slijtage kan worden gemonitord 

en die de leidraad vormen voor de volgende renova-

tie. Het percentage onvoorzien werk is door die strikte 

monitoring “door de mangel genomen” buitengewoon 

laag, zegt Loeff. “We weten doorgaans wat er op ons 

afkomt. Iedereen is goed voorbereid, we komen zel-

den voor verrassingen te staan en we hebben daar-

mee ook een belangrijke voorwaarde gecreëerd om 

de planningen te halen. Dat gebeurt dan ook praktisch 

altijd.”

Cruciaal

Dat is in zekere zin ook cruciaal, vanwege de energie-

leveringscontracten die ARN heeft en de afvalaanleve-

ringscontracten die daaraan is gekoppeld. De energie-

levering aan het net is een harde verplichting en dat 

leidt tot deadlines die moeten worden gehaald, aldus 

Loeff, die ontkennend zijn hoofd schudt als hem wordt 

gevraagd of ARN om die reden met toeleveranciers 

prestatiecontracten afsluit.

Reliable

ARN is the WtE plant for the Nijmegen region and pro- 

cesses no less than 550,000 tons of waste per year. Willteco 

is its permanent partner for planned and unplanned 

maintenance on both the plant’s incinerator lines. Since 

2005, the Langedijk company has been the preferred 

supplier, a position that, according to Loeff, is the result 

of the good work it has delivered for eleven years and 

the high level of reliability that it can be counted on for 

regarding quality and planning. 

Every 18 months, in turn, one of the 

two ARN incinerator lines receives 

complete servicing. In the run up to 

this overhaul, Willteco conducts the 

inspection and takes stock of the 

work ahead, after which the imple-

menting team “in the space of three 

or four weeks turns almost everything inside out and then 

reassembles it all,” says Loeff. “ The incinerator grating, the 

drive, the slag shank and the hydraulic components all 

get their turn.”    

The work includes dismantling the cylinders powering the 

grid, the removal, testing and refitting of the grating bars 

and an overhaul of any incinerator grating in the boiler 

that has been affected by heat and corrosion. In addi-

tion, drive cylinders, dosing cylinders and deslagging 

cylinders are inspected. The ones in poor condition are 

replaced by Willteco and repaired so that they can be 

redeployed for the next service. 

Fundamental to the maintenance are special measuring 

grids that monitor wear and form the guidelines for the 

next overhaul. The percentage of unforeseen work is thus 

extremely low, says Loeff. “We usually know what’s ahead 

of us. Everyone is well prepared, we rarely get surprises 

and so we’ve created conditions that are as ideal as pos-

sible for sticking to our schedule. This is practically always 

the case.”

Crucial

In a certain sense, this is actually critical to ARN’s ability to 

fulfil its contractual and waste delivery contracts. Energy 

supply to the grid is a firm agreement and this leads to 

deadlines that have to be met, Loeff explains, shaking his 

head in the negative when asked if ARN therefore closes 

performance contracts with suppliers. 

“This is not a hotshot management company,” he says. 

“We prefer to build lasting relationships with our suppliers. 

Then we know what to expect from each other and can 

trust each other.  Another reason why we don’t work with 

performance contracts is that this would mean more 

management layers. Because if we come up with some-

thing like that then we also have to implement and moni-

tor it. But this company has always been a bit averse to 

bureaucracy. We are competitive and very successful as 

a flat-structured, old-fashioned, battle-hardened organi-

sation.” 

“we Prefer to BuilD lAStinG relAtionSHiPS witH 

our SuPPlierS. tHen we know wHAt to exPect 

from eAcH otHer AnD cAn truSt eAcH otHer”
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“Dit is geen bedrijf van het snelle jongens manage-

ment”, zegt hij. “We bouwen met onze toeleveranciers 

bij voorkeur duurzame relaties op. Dan weten wat we 

aan elkaar hebben en kunnen we elkaar vertrouwen. 

Een andere reden waarom we niet werken met presta-

tiecontracten, is dat we dan meer managementlagen 

moeten gaan invullen. Want als we iets bedenken, moe-

ten we het ook uitvoeren en bewaken. Maar dit bedrijf 

is van oudsher een beetje wars van bureaucratie. We 

draaien hier nu commercieel en zeer succesvol, in een 

zeer platte en ouderwets slagvaardige organisatie.”

Diezelfde karakteristieken ziet Loeff terug in de organisa-

tie van Willteco, een van de redenen waardoor beide 

organisaties elkaar volgens hem zo goed ‘verstaan’. 

“Ook daar zijn geen onnodige managementlagen en 

zitten op de belangrijke posten goede vaklieden, die 

weten waar het over gaat. De lijnen zijn altijd kort en 

het gaat altijd over de inhoud. Bovendien is Willteco juist 

door die platte structuur zichtbaar een heel flexibele or-

ganisatie.”

Nadrukkelijk

Dat komt des te nadrukkelijker aan de oppervlakte bij 

storingen en andere ongeplande stops van de verbran-

dingslijnen. “Standaard staan er dan al relatief snel twee 

monteurs op de stoep. Zij bereiden zich voor, wachten 

tot de ketel is afgestookt en afgekoeld en gaan vervol-

gens op zoek naar het mankement. Wat kan en moet 

worden gerepareerd, gebeurt direct. Tegelijkertijd ne-

men ze de gelegenheid te baat om de installatie ver-

der te inspecteren. Wat ze eventueel tegenkomen gaat 

direct op de lijst voor de eerstvolgende grote revisie.”

Volgens Loeff is Willteco een van de key-partners van 

ARN, dat de afgelopen decennia net als veel andere 

afval-energiecentrales de activiteiten gestaag heeft 

verbreed. Zo voorziet het een nabijgelegen rioolwater-

Loeff sees the same characteristics and attitudes in the 

organisation of Willteco, one of the reasons, he believes, 

that explains how they understand each other so well. “At 

Willteco too, there aren’t unnecessary management lay-

ers and they have skilled professionals in the important 

positions, people who know what you’re talking about. 

Lines are always short and it’s always about the content. 

In addition, it’s precisely because of its flat structure that 

Willteco is clearly a highly flexible organisation.” 

Categorical

This becomes all the more categorically the case when 

there are break-downs and other unplanned stoppages 

to the incinerator lines. “There will be two mechanics at 

the door pretty fast. They are prepared to wait until the 

boiler is shut down and has cooled, then they look for 

the defect. What can and should be repaired is done im-

mediately. At the same time, they take the opportunity to 

give the facility a good look over. If they find anything, 

this goes straight on the list for the next major overhaul.” 

According to Loeff, Willteco is one of ARN’s key partners. 

ARN has seen its activities broaden steadily over recent 

decades, as has been the case with many other waste-

to-energy plants. For example, a nearby sewage treat-
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“if you ASk A queStion, you Get An AnSwer,

witHout HAvinG to Go tHrouGH eiGHty

Different cHAnnelS”

Mounting new parts in boiler floor
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zuiveringsinstallatie al jarenlang van restwarmte. Mo-

menteel werkt het bedrijf aan plannen voor deelname 

aan een grootschalig ringwarmtenet in de Waalsprong/

Waalfront (Nijmegen/Lent/Oosterhout). Op het complex 

staan verder twee vergisters, die behalve compost 200 

kubieke meter groen gas per uur produceren. Daar-

naast is het bedrijf actief op het gebied van recycling.

“De bedrijfsvoering is maximaal afgestemd op de actu-

ele behoefte in de markt”, zegt Loeff. “Dat is een dyna-

misch proces, want de markt is volop in beweging en als 

bedrijf móet je mee, anders sta je zó op een zijspoor. In 

dat krachtenveld is samenwerking met deskundige, pro-

actieve en meedenkende partners keiharde noodzaak. 

Willteco is voor ons zo’n partij.”

ment plant has been provided with residual heat for 

some years. The company is currently working on plans 

to participate in a large-scale heat net in Waalsprong/ 

Waalfront (Nijmegen/Lent/Oosterhout). The complex also 

includes two digesters that, besides compost, produce 

200 cubic metres of biogas per hour. The company is also 

active in recycling. 

“Business operations are optimally adapted to the cur-

rent needs of the market”, says Loeff. “This is a dynamic 

process as the market is changing fast and if you don’t 

move with it you get left behind. Within this force field, 

working with expert, proactive and like-minded partners 

is a matter of survival. Willteco is just such a partner to 

us.”

ARN verbrandt afval en produceert daarmee energie en warmte. Het 

bedrijf beschikt onder meer over twee moderne verbrandingslijnen met 

geavanceerde rookgasreiniging. In de voorbewerking wordt het afval 

verkleind, wordt ijzer verwijderd en vocht aan het afval onttrokken, waar-

door de resten prima te verbranden zijn. Het afgescheiden ijzer wordt 

opnieuw ingezet in de metaalindustrie bij de productie van staal en ijzer. 

ARN levert jaarlijks ongeveer 160.000 MWh elektriciteit aan het openbare 

net en bijna 700 TJ warmte aan externe afnemers. Om dit te realiseren, 

accepteert ARN op jaarbasis zo'n 550.000 ton afval. De asresten die na 

het verbrandingproces overblijven, worden verwerkt als funderingsma-

teriaal in de wegenbouw.

ARN burns waste to produce energy and heat. The company includes 

two modern incinerator lines with advanced flue gas cleaning. During 

the pre-treatment, the waste is reduced, iron is removed and fluid ex-

tracted, leaving waste that can be incinerated effectively. The separated 

iron is re-used in the metal industry to produce steel and iron. 

ARN provides approximately 160,000 MWh of electricity to the public 

grid annually and nearly 700 TJ of heat to external clients. To achieve 

this, ARN accepts some 550,000 tons of waste every year. The ashes that 

remain after the incineration process are processed for use as founda-

tion materials in road construction.



Een gaaf vak is het, ‘ouwe bende’ mooi maken, vindt 

bedrijfsleider Walter van Drecht van Sneekes. De mts-

werktuigbouwkundige begon in 1995 als straler bij het 

bedrijf, tekende vervolgens drie jaar voor het spuitwerk 

en werd medio 2000 bedrijfsleider. Hij stond op de werk-

vloer toen Willteco er voor de eerste keer een klus aan-

bracht, het stralen en spuiten van roosterstaven van de 

afvalcentrale in Amsterdam. En hij was erbij toen Willteco 

een paar jaar geleden besloot (praktisch) alle werk er 

onder te brengen.

“Dat bevestigde nog maar eens hoe goed de samen-

werking gaat”, zegt Van Drecht. “Beide bedrijven ver-

staan elkaar prima. We willen allebei de beste zijn in wat 

we doen. Daar zit over en weer veel herkenning. Willteco 

daagt ons regelmatig uit het beste in onszelf naar bo-

ven te halen. We kunnen meedenken en meepraten, 

expertise inbrengen en kijken continu hoe we dingen 

nog beter kunnen doen, zoeken oplossingen voor allerlei 

vraagstukken.”

Oplossing

Zo ontwikkelde Sneekes speciale rekken om te voorko-

men dat er bij het spuiten van accumulator bottles raak-

vlakken zouden ontstaan. Ook kwam er een oplossing 

op maat voor de schijven van de crown blocks, die Will-

teco regelmatig aanbrengt. “En momenteel werken we 

aan een eigen vondst voor het behandelen van gear-

boxen”, zegt Van Drecht een tikje geheimzinnig.

Als bedrijfleider heeft hij de dagelijkse verantwoordelijk-

heid bij de dochteronderneming van GP Groot, die ver-

der wordt bemand door een straler en een spuiter. “Klein 

maar fijn”, zegt Van Drecht. “Wij presteren goed door 

onze kleinschaligheid. We zijn flexibel en kunnen op- en 

afschakelen waar het moet.”

Strak

Zeker in relatie tot de werkzaamheden voor Willteco is 

de flexibiliteit een pre. De tijdsdruk achter met name het 

werk voor de offshore is groot. “Tijdsplanningen zijn in de 

regel strak”, zegt Van Drecht. “Maar Willteco is wel een 

bedrijf dat – onverwacht spoedwerk uitgezonderd – al-

tijd op tijd aankondigt wat eraan zit te komen. We stellen 

ons daar op in en zorgen dat wij op tijd klaar zijn.”

De moderne outillage komt daar bij. De gritstraalcabine 

van Sneekes, waar objecten onder hoge druk worden 

gereinigd met gietstaalkorrels, kan objecten aan tot een 

lengte van negentien meter, een hoogte van acht me-

ter en een breedte van zes meter. En met betrekking tot 

de kwaliteit past Sneekes simpelweg de eigen, strenge 

normen toe: “De offshore stelt hoge eisen, maar aan het 

principe van het werk verandert niets. We doen wat we 

altijd al doen, maar dan alleen met voorschriften.”

Manager Walter van Drecht loves the job of making old 

junk as good as new. The mechanical engineer (MTS) be-

gan in 1995 as a blast cleaner for the company, moved 

on to spraying and became manager in mid 2000. He 

was on the workfloor on the day that Willteco brought 

a job there for the very first time: the blasting of grating 

bars from the waste facility in Amsterdam. And he was 

there when Willteco decided, a few years ago, to bring 

all these jobs to Sneekes. 

“That confirmed once more how well the collaboration 

works”, says Van Drecht. “The two companies understand 

each other perfectly. We both want to be the best at what 

we do. There’s acknowledgement of that from both sides. 

Willteco challenges us to be at our best all the time. We 

exchange ideas, talk things through, bring in expertise 

and continuously look at how we can do things even bet-

ter and find solutions to all sorts of issues.” 

Solutions

Thus, Sneekes developed special racks to prevent points 

of contact when spraying with accumulator bottles. It 

also came up with a customised solution for the plates of 

the crown blocks that Willteco regularly fits. “And we are 

currently working on our own invention for treating gear-

boxes”, adds Van Drecht, a little mysteriously.  

As manager, he has the daily responsibility for a subsidi-

ary of GP Groot, which is staffed by a blast cleaner and 

a sprayer. “Small but beautiful”, says Van Drecht. “We per-

form well because of our small size. We’re flexible and 

can switch gears whenever we need to.”  

Tight deadlines

Flexibility is especially important when it comes to work-

ing with Willteco. The time pressure is extreme, particularly 

in the offshore industry. “Timing is generally tight”, says 

Van Drecht. “But Willteco is a company that always - with 

the exception of emergency work - announces what’s 

coming up in good time. We act on this fact by making 

sure that we’re ready on time.” 

Modern equipment is essential for this. Sneekes’ grit blast-

ing booth, where objects are cleaned at high pressure 

with casting grains, can take objects up to a length of 

nineteen metres, a height of eight metres and a width 

of six metres. And when it comes to quality, Sneekes sim-

ply applies its own strict standards: “The offshore sector is 

highly demanding but this doesn’t change how we do 

our job. We do what we always do: all that changes are 

the regulations that we have to stick to.”

Stralen, schoperen en coaten. Het zijn de drie kern-

activiteiten van Sneekes Straalbedrijf in Schagen, 

sinds jaar en dag partner van willteco. “we weten van 

twee kanten precies wat we aan elkaar hebben.” 

intervieW SneekeS BlASt cleAninG
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Blast cleaning, metallising and coat-

ing . These are the three core activities 

of Sneekes Straalbedrijf in Schagen, a 

long-standing partner of Willteco. “We 

each know exactly what to expect 

from the other.” 

Walter van drecht Strategic partner

www.sneekesstraalbedrijf.nl
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new life in
used parts
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Johor Port is een multifunctionele haven in Pasir Gudang, 

aan de zuidoostkust van Maleisië. Als eerste haven in dit 

deel van Maleisië speelt Johor Port een sleutelrol in het 

faciliteren van im- en exportactiviteiten van de industrie. 

Momenteel maken bijna dertig grote industriële gebie-

den in de regio intensief gebruik van de haven. 

In de havenregio zelf zijn meer dan 100.000 mensen werk-

zaam, goeddeels bij grote multinationale ondernemin-

gen. Johor Port heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een 

totale oppervlakte van meer dan 4.000 hectare en telt een  

kleine vijf kilometer aan kades. De Maleisische haven be-

schikt anno 2013 over de grootste terminal voor palmolie 

ter wereld en is daarnaast belangrijk voor de op- en over-

slag van commodities zoals koffie, rijst, rubber en suiker.

OIMR Centre

Volgend op de toenemende activiteiten op het gebied 

van olie- en gaswinning in de regio en de daarmee sa-

menhangende plannen van de Maleisische overheid het 

zuiden van Johor uit te bouwen tot een olie- en gas hub, 

zet Johor Port sinds medio 2012 extra in op offshore in-

spection, maintenance & repair centre (OIMR). De haven 

haakt daarmee volgens eigen zeggen in op het toene-

mende potentieel en de groeiende vraag naar facilitei-

ten voor deze sector.

Johor Port OIMR Centre is volledig operationeel sinds juni 

2012, zegt chief executive officer Shahrull Allam Shah 

Abdul Halim van Johor Port. “Maar de activiteiten op 

zichzelf zijn voor onze haven niet nieuw. In het verleden 

waren ze hier ook, maar niet structureel ingebed en op 

ad hoc basis, afhankelijk van onze beschikbare capaci-

teit op dat moment. Nu hebben we een apart gedeelte 

van zo’n 10.000 vierkante meter en 350 meter kadelengte 

specifiek voor dit doel gereserveerd.”

Johor Port is a multipurpose port in Pasir Gudang, on the 

south-east coast of Malaysia. As the first port in this part 

of Malaysia, Johor Port plays a key role in facilitating the 

import and export activities of the industrial sector. Cur-

rently, almost 30 major industrial areas in the region are 

using the port intensively. 

There are more than 100,000 people working in the port 

area, mostly employed by large multinational corpora-

tions. Johor Port has meanwhile grown to occupy a to-

tal area of over 4,000 hectares and boasts almost five 

kilometres of quays. Anno 2013, the Malaysian port has 

the largest terminal for palm oil in the world and is also 

important for the storage and shipment of commodities, 

such as coffee, rice, rubber and sugar.

OIMR Centre

Following the increasing number of activities in the field 

of oil and gas recovery in the region and the associated 

plans of the Malaysian government to develop the south  

of Johor into an oil and gas hub, Johor Port has started 

focusing additional efforts on Offshore Inspection, Main-

tenance & Repair Centre (OIMR) since mid-2012. By 

doing this, as stated by the port, it is able to capitalize on 

the increasing potential and growing demand for facili-

ties in this sector.

The Johor Port OIMR Centre has been fully operational 

since June 2012, says Johor Port’s Chief Executive Officer 

Shahrull Allam Shah Abdul Halim. “But the activities them-

selves are not new to our port. They existed in the past as 

well, but were not structurally embedded and occurred 

on an ad hoc basis, depending on our available capacity 

at that time. Now we have a separate area of approxi-

mately 10,000 square metres and 350 metres of quays 

reserved specifically for this purpose.”

willtech Azië geeft steeds meer vorm aan willteco’s 

ambitie om in het verre oosten verder door te groei-

en. een van de laatste mijlpalen is een overeenkomst 

met Johor Port, vlakbij Singapore. willtech krijgt in de 

snelgroeiende offshore-hub de beschikking over een 

grote kade voor onderhoud aan rigs. Aan wal komt 

een eigen werkplaats.

Willtech Asia is increasingly helping 

give shape to Willteco’s ambition of 

developing further in the Far East. One 

of the recent milestones is an agree-

ment with Johor Port, close to Singa-

pore. Under this agreement, Willtech 

receives the use of a large quay for the 

maintenance of rigs in this fast-growing 

offshore hub. It will also set up its own 

workshop onshore.

technical heart
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Herontwikkelen

Volgens Shahrull Allam Shah Abdul Halim staat Johor Port 

aan het begin van een nieuw tijdperk. De komende vijf 

jaar wordt 400 tot 500 miljoen Maleisische dollar (ruim 100 

miljoen euro) in modernisering van het gebied geïnves-

teerd. De verwerkingscapaciteit moet in die tijd groeien 

van 40 naar 45 miljoen ton vracht en goederen per jaar. 

Onderdeel van die operatie is de herontwikkeling van de 

inmiddels verouderde delen van de 37 jaar oude haven. 

Oude kraansystemen worden vervangen, net als geda-

teerde infrastructuren. 

“Modernisering van de infrastructuur, verbetering van de 

operationele efficiency en vergroting van de capaciteit 

zijn de kernonderdelen van deze operatie”, zegt Shahrull 

Allam Shah Abdul Halim. “Daarnaast is ruimte-optima-

lisatie een belangrijk facet. Bestaande opslagloodsen 

worden samengevoegd om ook op dat punt extra ca-

paciteit te creëren. Ook gaan we laagbouw vervangen 

door loodsen met bouwlagen.” In de moderniseringsope-

ratie speelt het faciliteren van de offshore-industrie een 

belangrijke rol. De OIMR Centre-activiteiten worden aan-

gevuld met ‘dedicated’ werkplaatsen en opslagloodsen. 

Daarnaast gaat Johor Port op zoek naar samenwerking 

Re-development

According to Shahrull Allam Shah Abdul Halim, Johor Port 

stands at the threshold of a new era. During the next five 

years, 400 to 500 million Malaysian Ringgit (well over 100 

million euros) will be invested in modernising the area. 

In this time, the processing capacity is expected to grow 

from 40 to 45 million tonnes of freight and goods per year. 

Part of this operation is the re-development of the infra-

structure and equipment of the 37-year old port.  

“Modernisation of infrastructure, improvement of op-

erational efficiency and capacity-building are the core 

components of this operation,” says Shahrull Allam Shah 

Abdul Halim. “In addition, space optimisation is an impor-

tant facet. Existing storage sheds will be merged to create 

additional capacity on that score as well. Also, we are go-

ing to replace low-rise buildings with storied warehouses.”

The facilitation of the offshore industry plays an important 

role in the modernisation operation. The OIMR Centre ac-

tivities will be complemented by ‘dedicated’ workshops 

and storage sheds. In addition, Johor Port seeks to set up 

ties of cooperation with reliable partners with undisputed 

credentials, to provide new impetus to the activities in the 

offshore field. In the shadow of the much larger Singa-

pore, Johor Port – in line with the increasing oil and gas 

recovery in Southeast Asia – wants to develop into an at-

tractive and reputable OIMR hub for the wider region.

Technical core

The new partners include Willtech Asia, with which Johor 

Port reached an agreement after a series of introduc-

tory discussions last year. Willtech Asia has formally  

established itself in Johor Port. The company has re-

ceived a large part of the quay and will also open its 

own workshop nearby. Following the Dutch example, 

this must become the technical core of the company. 

OIMR Centre Quayside

“moDerniSAtion of infrAStructure,

imProvement of oPerAtionAl efficiency 

AnD cAPAcity-BuilDinG Are tHe core

comPonentS of tHiS oPerAtion”

met betrouwbare en onomstreden partners om de acti-

viteiten op het gebied van de offshoretaken van nieuwe 

impulsen te voorzien. In de schaduw van het veel grotere 

Singapore wil Johor Port – in lijn met de toenemende olie- 

en gaswinning in Zuidoost-Azië - uitgroeien tot een aan-

trekkelijke en respectabele OIMR-hub voor de wijde regio.

Technisch hart

Tot de nieuwe partners behoort Willtech Azië, waarmee 

Johor Port na een reeks inleidende gesprekken afgelopen 

jaar tot een overeenkomst kwam. Willtech Azië vestigt 

zich formeel in Johor Port. Het bedrijf krijgt er een groot 

kadedeel tot zijn beschikking en opent er daarnaast een 

eigen werkplaats. Daar moet naar Hollands voorbeeld 

het technisch hart van de onderneming komen. Parallel 

daaraan wordt gewerkt aan de opbouw van een lokaal 

en regionaal netwerk van betrouwbare, gekwalificeerde 

toeleveranciers en specialisten.

Shahrull Allam Shah Abdul Halim is naar eigen zeggen 

content dat Johor Port Willtech Azië als contractor en 

technisch partner in de OIMR-hub mag verwelkomen. 

“Het bedrijf is inmiddels meer dan twintig jaar in Neder-

land actief en wordt beschouwd als autoriteit in de off-

shore, met name waar het om revisies en onderhoud 

voor eigenaren van booreilanden en contractors in olie- 

en gasboringen. Het bedrijf heeft bewezen turnkey pro-

jectmanagement te kunnen uitvoeren en wordt erkend 

door gevestigde rig-eigenaren zoals Transocean, Ensco, 

Rowan Drilling, Noble Drilling en Shelfdrilling. De reputa-

tie van Willteco en Willtech Azië is onomstreden. Ik ben 

ervan overtuigd dat het bedrijf een bijdrage kan leveren 

aan onze ambitie een one-stop-shop te worden voor re-

paraties en onderhoud aan booreilanden en schepen.”

Parallel to this, we are working on building a local and 

regional network of reliable, qualified suppliers and 

specialists.

Shahrull Allam Shah Abdul Halim is happy that Johor 

Port has the opportunity to welcome Willtech Asia as a 

contractor and technical partner in the OIMR hub. “The 

company has been active for over 20 years in the Neth-

erlands and is considered an authority in the offshore 

sector, particularly with regard to overhauls and mainte-

nance for drilling rig owners and oil and gas drilling con-

tractors. The company has demonstrated its ability to car-

ry out turnkey project management and is recognised by 

established rig owners, such as Transocean, Ensco, Rowan 

Drilling, Noble Drilling and Shelf Drilling. The reputation of 

Willteco and Willtech Asia is undisputed. I am convinced 

that the company can make a contribution to our ambi-

tion to become a one-stop shop for repairs and mainte-

nance of drilling rigs and ships.”

eventueel weg

Port office Willtech Asia Planned workshop

Johor Port commenced operation in 1977 as the original southern gateway multi-

purpose port in Malaysia and is also the first port in Malaysia to be accorded with 

free zone status as well as appointed as the Free Zone Authority for the manage-

ment of its free zone area. Today, Johor Port plays a significant role in facilitating 

the import and export activities of the surrounding industrial area. Located at the 

southern tip of Malaysia and across the Causeway from Singapore, Johor Port oper-

ates a total area of 1,000 acres, 660 acres of which in a Free Zone. With 24 berths and 

a total berthing length of 4,75 km, the services and facilities within Johor Port include 

the Break Bulk Terminal, Dry Bulk Terminal, Liquid Terminal, Container Terminal, Con-

tainer Storage Yard, Inland Container Depot and Warehousing Facilities. Johor Port is 

also the largest palm oil terminal in the world and was designated as an approved 

London Metal Exchange (LME) location in 2004 and currently ranked No. 7 out of 

35 in the world for LME Cargo. As one of the largest in the region for the hubbing of 

Non-Ferrous Metals for clients such as Pacorini, Henry Bath B.V. and Metro Interna-

tional; Johor Port is also one of the largest discharging point for rice and cocoa in 

Malaysia as well as being one of the biggest terminal in Malaysia for fertilizer and 

cement commodity.  Multi-national clients at the Port include companies such as 

Shell, Chevron, Holcim, LaFarge, BASF and Vopak. Johor Port also owns JP Logistics, a 

total logistics solutions provider. Established in 1996, JP Logistics is involved primarily 

in Warehousing & Distribution, Freight Forwarding, Inland Trucking and Project Cargo 

Management for major international conglomerates.

Johor Port
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De sporen zijn gedestilleerd uit seismische gegevens die 

Fugro in Leidschendam verzamelde. De exploitatie van 

de velden kan de Nederlandse schatkist in de toekomst 

miljarden euro´s extra opleveren. Maar zover is nog niet, 

aldus Energie Beheer Nederland (EBN) afgelopen zomer 

in het rapport ‘Focus on Dutch Olie & Gas 2013’. EBN 

participeert namens de Nederlandse staat in de olie- en 

gaswinning op Nederlands grondgebied.

EBN heeft de gegevens afgelopen zomer van Fugro 

gekocht om die verder te kunnen onderzoeken. Het in 

beeld gebrachte gebied heeft volgens EBN dezelfde 

geologische structuur als vergelijkbare gebieden bij on-

der meer het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Dat 

maakt de situatie hoopgevend.

Geen Groningen II

EBN maakte afgelopen zomer overigens direct bekend 

dat er geen “tweede Groningen” met olie- en gasvoor-

raden onder de bodem van het noordelijk deel van 

de Noordzee zit. Maar volgens de organisatie kunnen 

ook relatief kleine velden van rond de 5 miljard kubieke 

meter al aanzienlijke opbrengsten voor de Nederlandse 

staat genereren.

Op korte termijn ziet EBN mogelijkheden voor uitbreiding 

The traces are inferred from seismic data gathered by 

Fugro in Leidschendam. The exploitation of these fields 

can yield billions of euros extra for the Dutch Treasury 

in the future. But we are not there yet, as Energie Beheer 

Nederland (EBN) argues in its ‘Focus on Dutch Oil & Gas 

2013’ report last summer. EBN participates in oil and gas 

recovery on Dutch territory on behalf of the Dutch state.

Last summer, EBN purchased the data from Fugro in or-

der to investigate this matter further. The mapped area 

has, according to EBN, the same geological structure as 

similar areas in the United Kingdom and Norway. This 

makes the situation promising.

No Groningen Part II

It is true, as EBN communicated last summer right from 

the start, that there is no ‘second Groningen’ of oil and 

gas reserves under the northern seabed of the North Sea. 

But, according to the organisation, even relatively small 

fields of approximately 5 billion cubic metres can gener-

ate considerable revenues for the Dutch state.

In the short term, EBN sees opportunities for expansion in 

a marine area situated about 100 kilometres northwest 

of Friesland. In this area, there are four known fields and 

a new field, from which a total of 100 million barrels of 

lange tijd leek de nederlandse noordzee hoofd-

zakelijk relatief kleine olie- en gasvelden te bevat-

ten. Afgelopen zomer werden sporen aangetroffen 

waaruit blijkt dat in het noordelijk deel mogelijk een 

tot dan toe onontdekte miljardenvoorraad aan olie 

en gas in de zeebodem zit.

For a long time, it appeared as though 

the Dutch North Sea essentially had 

relatively small oil and gas fields. How-

ever, last summer, traces were found 

that revealed that the northern part of 

the seabed possibly had a hitherto un-

discovered reserve of millions of barrels 

of oil and gas.

Mineral resources

in een zeegebied op ongeveer 100 kilometer ten noord-

westen van Friesland. Hier liggen vier bekende velden 

en een nieuw veld, waaruit in totaal 100 miljoen vaten 

olie zouden kunnen worden gewonnen. Volgens het 

rapport zijn er in het Nederlandse deel van de Noordzee 

ongeveer negentig andere velden die samen 500 mil-

joen vaten olie bevatten.

Meedelen

Met betrekking tot de nieuw ontdekte gebieden wil EBN 

voor 40 procent mee investeren als een olie- of gasbe-

drijf aan de slag gaat. EBN wil dan ook meedelen in de 

winsten. Dat gebeurt ook bij de huidige olie- en gasvel-

den waar het bedrijf een vinger in de pap heeft.

Belangstelling lijkt er genoeg. Verschillende media meld-

den afgelopen zomer dat kleine oliemaatschappijen de 

Britse overheid de vraag hebben voorgelegd of de gro-

tere concerns kunnen worden verplicht toegang te ver-

lenen tot de bestaande infrastructuur van pijpleidingen 

en (boor)platformen. Deze bedrijfjes claimen dat er  voor 

nog zo’n 400 miljard euro aan olie in de hele Noordzee 

verstopt zit. Ze kunnen die alleen winnen met behulp van 

de infrastructuur van grote maatschappijen. Die trekken 

echter in toenemende mate weg van de Noordzee om-

dat de grote voorraden daar opraken, zo meldde nu.nl.

oil could possibly be recovered. According to the report, 

the Dutch part of the North Sea has about 90 fields, which 

together contain 500 million barrels of oil.

Share

With respect to the newly discovered areas, EBN wants 

to invest a share of 40 percent if an oil or gas company 

starts operations in these areas. In which case, EBN also 

wants a share of the profits. This is also the case for the 

current oil and gas fields in which the company has an 

interest.

There seems to be sufficient interest. Several media out-

lets reported last summer that small oil companies have 

submitted a question to the British government about 

whether it can be made obligatory for the larger groups 

to grant access to the existing infrastructure of pipelines 

and (drilling) platforms. These companies claim that 

another (approximately) 400 billion euros of oil are still 

hidden in the entire North Sea. They can only recover 

these reserves with the help of the infrastructure of large 

companies. However, these larger companies are in-

creasingly withdrawing from the North Sea, because the 

wide-scale reserves there are becoming exhausted, as 

reported by nu.nl.

in the north Sea

new oil AnD
GAS reServoirS

DiScovereD

nieuwe olie- en
GASreServoirS
ontDekt
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stock
as a weapon

Een keerpunt in de onderlinge relatie. Zo omschrijft sales-

manager Mike Borg van American Block in Texas de ont-

moeting tijdens de OTC Houston 2013 met Willem Wille 

en Mireille Wille van Willteco en William Lau van Willtech 

Azië. Tijdens de vakbeurs en het daaraan gekoppelde 

bedrijfsbezoek nam Willteco definitief het besluit de ka-

belschijven van American Block permanent op voorraad 

te nemen, daarmee ondubbelzinnig het vertrouwen uit-

sprekend in het Amerikaanse bedrijf.

“Wij hechten waarde aan dat besluit”, zegt Borg vanuit 

Houston tegen Willpower. “Willteco ziet het inkopen en 

op voorraad houden van onze producten als kans om 

marktaandeel te winnen en nieuwe klanten binnen te 

halen. De situatie gold eigenlijk al min of meer voor de 

vestiging in Nederland, maar nu ook voor die in Singa-

pore en Johor Port in Maleisië. Wij zien dat als compli-

ment en tegelijkertijd als bevestiging van datgene waar-

voor wij staan: kwaliteit en betrouwbaarheid.”

Gecalculeerd

Volgens Borg verschaft Willteco zich met het besluit een 

belangrijke uitgangspositie in de markt. Waar veel be-

drijven huiverig zijn voor het aanhouden van voorraden, 

kiest Willteco in dit verband juist voor gecalculeerd risico. 

“Klanten van Willteco kunnen hierdoor direct beschikken 

A turning point in our mutual relationship: this is how Mike 

Borg, American Block’s Sales Manager in Texas, describes 

the meeting with Willem Wille and Mireille Wille of Willteco 

and William Lau of Willtech Asia at the OTC Houston 2013 

show. During the trade show and the related company 

visit, Willteco took the final decision to permanently in-

clude the cable sheaves manufactured by American 

Block in its stock, thus unequivocally expressing its con-

fidence in the American company.

“We value that decision,” says Borg from Houston to Will-

power. “Willteco sees the purchase and maintenance of 

stocks of our products as an opportunity to gain market 

share and attract new customers. The situation was ac-

tually more or less already in effect for the office in the 

Netherlands, but is now also effective for the offices in 

Singapore and Johor Port in Malaysia. We see this as a 

compliment and at the same time, as a confirmation of 

what we represent: quality and reliability.”

Calculated

According to Borg, with this decision Willteco gains ac-

cess to an important starting position in the market. 

Whereas many companies are hesitant to maintain 

stocks, Willteco correctly opts for a calculated risk in this 

context. “As a result of this, Willteco’s customers can im-

flexibele inzet, voortdurende paraatheid en snelle 

levering van key-parts. in de snelle offshorewereld 

onderscheidt willteco zich onder meer door speci-

fieke onderdelen op voorraad te houden. Spoedre-

paraties kunnen zo snel worden uitgevoerd. een 

van de leveranciers is American Block, producent 

van travelingblocks en andere drilling equipment.

Flexible efforts, constant preparedness 

and quick delivery of key spare parts. 

In the fast-moving offshore world, Will-

teco differentiates itself by maintaining 

specific spares on stock. As a result, 

emergency repairs can be carried out 

without delay. One of its suppliers is 

American Block, producer of traveling 

blocks and other drilling equipment.

coSt efficiency tHrouGH 
StrAteGic cooPerAtion

over producten waar ze in ‘reguliere’ situaties tot twaalf 

weken op moeten wachten, want zolang duurt het voor-

dat wij de schijven hebben geproduceerd”, aldus Borg. 

“Ik denk dat dit voorraadprogramma zich uitbetaalt. In 

de olie- en gaswinning is minimale downtime cruciaal. 

Daar haakt Willteco goed op in.”

Met American Block als vaste toeleverancier voegt Will-

teco een nieuwe, mondiaal opererende expertpartner 

toe aan het vaste netwerk van gespecialiseerde toele-

veranciers. Het 300 man tellende bedrijf werd in 1979 op-

gericht door Rajani Shah en opereerde in de beginfase 

met name als metaalbewerker en jobber in de machine-

industrie. De offshore vormde van meet af aan een be-

langrijke afzetmarkt.

Switch

Begin jaren tachtig ontsnapte American Block aan de 

toenmalige crisis in de olie- en gaswinning door tijdig het 

accent te verleggen naar gespecialiseerde werkzaam-

heden voor de zeevaart. Cruciaal daarin was de positie 

die American Block wist te verwerven als toeleverancier 

van de Amerikaanse Marine. Zes jaar lang legde het 

zich toe op complexe werkzaamheden aan met name 

vliegdekschepen, waarna het in 1988 terugkeerde in de 

zich herstellende offshoremarkt. Vanaf toen groeide het 

mediately avail of products for which, under ‘normal’ cir-

cumstances, they would have to wait for up to 12 weeks, 

because that is how long it takes for us to manufacture 

the sheaves,” according to Borg. “I think that this stock 

programme pays for itself. In oil and gas recovery, mini-

mal downtime is crucial. Willteco zeroes in on this effec-

tively.”

With American Block as a fixed supplier, Willteco adds 

a new, globally operating expert partner to its regular 

network of specialised suppliers. The 300-man company 

was set up in 1979 by Rajani Shah and in the initial 

stages, operated primarily as a metal processor and 

jobber in the machine industry. But from the outset, the 

offshore sector was an important market.

Shift

At the beginning of the 1980s, American Block escaped 

the then crisis in the oil and gas recovery sector by shift-

ing its focus, in time, to specialised activities for the ship-

ping industry. Crucial to this was the position acquired 

by American Block as supplier to the United States Navy. 

For six years, it focused on complex works on aircraft 

carriers, after which it returned in 1988 to the recovering 

offshore markets. Since then, the company has grown 

steadily to achieve its current size and position.

koStenefficiëntie Door 
StrAteGiScHe SAmenwerkinG
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bedrijf gestaag door naar de omvang en positie die het 

nu heeft.

American Block is anno 2013 erkend wereldleider als 

het gaat om ontwerp en productie van drillingequip-

ment voor de olie- en gasindustrie en de uitrusting van 

zeeschepen. Vanuit het hoofdkantoor in Houston, Texas 

voorziet het drilling contractors en rig owners wereldwijd 

van een breed scala aan onderdelen voor boorinstalla-

ties. Tot de producten behoren onder meer drawworks, 

traveling blocks, kabelschijven, triplex mudpompen en 

flowline equipment. American Block voorziet daarnaast 

wereldwijd in service- en reparatiediensten.

Gepland

Volgens Borg is de expansie van het bedrijf geen toeval, 

maar het gevolg van geplande inzet op het ontwikke-

len van nieuwe producten voor de olie- en gasindustrie. 

“De afgelopen decennia hebben we aanzienlijke groei 

gerealiseerd door zowel in engineering als in productie 

te focussen op kapitaalgoederen voor de boorindustrie. 

Door voortdurend nieuwe kennis en knowhow te ontwik-

kelen, hebben we een productenrange kunnen ontwik-

kelen die vandaag de dag wereldwijd wordt ingezet.”

Anno 2013, American Block is the recognised world 

leader when it comes to the design and manufacturing 

of drilling equipment for the oil and gas industry and 

equipment for sea-going vessels. From its headquarters 

in Houston, Texas, it supplies drilling contractors and rig 

owners worldwide with a wide range of spare parts for 

drilling installations. The products include drawworks, 

traveling blocks, cable sheaves, triplex mud pumps and 

flow-line equipment. In addition, American Block also 

provides services and repair services worldwide.

Planned

According to Borg, the expansion of the company is not 

a coincidence but the result of planned efforts invested 

in the development of new products for the oil and gas 

industry. “In the past decades, we have realised substan-

tial growth by focusing, both in the area of engineering 

and production, on capital goods for the drilling industry. 

By constantly developing new knowledge and expertise, 

we have been successful in developing a product range 

that is being used worldwide today.”

“ AmericAn Block fitS well
 into tHe liSt of SuPPlierS
 witH wHom we wAnt to enter 
 into An intenSive PArtnerSHiP”
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Vertrouwen

Het is in die wetenschap dat Willteco de intensievere 

samenwerking met American Block vol vertrouwen aan-

gaat, zegt directeur-eigenaar Willem Wille: “American 

Block past in het rijtje met leveranciers waarmee wij een 

intensief partnerschap willen aangaan. Met American 

Block willen wij afspraken maken over het op voorraad 

nemen van cruciale componenten en onderdelen, 

waaraan in de regel een levertijd van enkele weken is 

gekoppeld. Ik weet zeker dat we daardoor beide van 

hogere toegevoegde waarde kunnen zijn voor de markt.”

Volgens de directeur van Willteco heeft zijn bedrijf de 

mogelijkheden en de infrastructuur om klanten op de 

Noordzee, in het Middellandse Zeegebied en Azië snel 

van dienst te kunnen zijn. “American Block heeft natuur-

lijk zijn eigen internationale netwerk van serviceposten, 

maar die houden geen voorraden en beschikken ook 

niet over monteurs om het werk te doen. Dát gat hopen 

wij te vullen. In die zin kunnen we een soort vooruitge-

schoven servicepost van American Block worden.”

Meerjarenafspraken

Wille ziet het partnerschap als opmaat naar nieuwe ser-

vicemodellen, waarin hij met drilling contractors meerja-

renafspraken kan maken op het gebied van onderhoud. 

“Dat is voor iedereen een sprong vooruit. Veel onder-

houd gebeurt nu op afroep, vaak op momenten dat de 

tijd erg krap is. Bij meerjarenplanningen kunnen we juist 

rekening houden met de momenten dat een rig bijvoor-

beeld tijdelijk uit de productie terugkomt. Het staat dan 

van tevoren vast en dat heeft voordelen voor iedereen. 

Bovendien is het veel kostenefficiënter.”

Trust

Based on this knowledge of the company, Willteco has en-

tered into the more intensive cooperation with American 

Block with full confidence, says Director-Owner Willem 

Wille:  “American Block fits well into the list of suppliers with 

whom we want to enter into an intensive partnership. We 

want to make agreements with American Block about 

maintaining stocks of essential components and spare 

parts, which are ordinarily associated with a delivery 

time of a few weeks. I am certain that we can thereby 

both add greater added value to the market.”

According to the Director of Willteco, his company has 

the capabilities and infrastructure to serve clients quickly, 

whether it is in the North Sea area, the Mediterranean or 

in Asia. “Of course, American Block has its own interna-

tional network of service stations, but these do not main-

tain any stocks and also do not have engineers to carry 

out the work. This is precisely the gap which we hope to 

fill. In this sense, we can become a kind of detached ser-

vice station of American Block.”

Long-term agreements

Wille sees the partnership as a precursor to new service 

models, in which he can make long-term agreements in 

the field of maintenance with drilling contractors. “This is 

a leap forward for everyone. At present, a lot of mainte-

nance is done on an on-call basis, often within very tight 

deadlines. With long-term agreements, we can take into 

consideration the times when a rig, for instance, is tempo-

rarily withdrawn from production. This is fixed in advance 

and implies benefits for everyone. Moreover, it is much 

more cost-efficient.”

sudiP sinha
General Manager

Dubai

raJani shah
CEO

American Block Co

WilleM Wille

America Block facility 

in Houston Texas



30   Willteco

Accumulator flessen bevatten stikstof onder hoge druk. 

Ze worden op booreilanden gebruikt als backup in het 

geval het druksysteem in de blow out preventer (BOP) het 

laat afweten en een boorput in geval van nood toch 

nog kan worden afgedicht. Ze staan afhankelijk van het 

rig in series van twintig tot soms meer dan honderd naast 

elkaar geschakeld. Ze mogen het in noodgevallen nooit 

laten afweten.

Om die reden worden ze periodiek aan strenge tests on-

derworpen, zegt Jochen Bruil van Willteco, dat een voor 

de offshore gecertificeerd keuringsstation is. “We demon-

teren de flessen en verwijderen het ventiel en de rub-

beren stikstofzak aan de binnenzijde. Vervolgens voeren 

we MPI-scheurenonderzoek en wanddiktemetingen uit. 

Vinden we scheurtjes, dan wordt een fles per direct afge-

keurd. Is de wand geheel intact, dan zetten we een fles 

gedurende een kwartier op een druk van 315 bar (4500 

psi, red.). Blijft de druk stabiel, dan voeren we na afloop 

nogmaals een MPI-onderzoek uit. Vervolgens monteren 

we een geheel nieuwe stikstofzak en het ventiel. Aan de 

hand van het keuringsverslag, het wittnessreport en de 

recorderkaart zet DNV uiteindelijk een definitief stempel 

op het rapport.”

veiligheid en betrouwbaarheid staan in zowel de 

on- als offshore hoog op de prioriteitenlijst. willteco 

verzorgt in Broek op langedijk druktests en wand-

diktemetingen van accumulator flessen en hy-

draulische cilinders.

Accumulator bottles contain nitrogen stored under high 

pressure. They are used on rigs as a backup in case a 

borehole needs emergency sealing and the blowout pre-

venter (BOP) operating system fails. Depending on the rig, 

they are attached to each other in a series of twenty to 

over a hundred. They should never fail in an emergency. 

For this reason, they are regularly subjected to rigorous 

testing, says Jochen Bruil of Willteco, a certified inspection 

station. “We disassemble the bottles and remove the valve 

and the rubber nitrogen bag inside. We then conduct a 

MPI for cracks and take wall thickness measurements. If 

we find cracks, then a bottle is immediately rejected. If 

the wall is intact, then we subject the bottle to pressures 

of 315 bars (4500 psi, ed.) for fifteen minutes. If the pres-

sure remains stable, then we perform another MPI. Then 

we fit a new nitrogen bag and refit the valve. Finally, on 

Safety and reliability are high-priority 

for onshore and offshore industries. In 

Broek op Langedijk, Willteco performs 

pressure tests and wall thickness meas-

urements on accumulator bottles and 

hydraulic cylinders.

absolute certain

certifieD inSPectionS
At willteco

See
full
rePort
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Ervaring

Zijn de accumulatorflessen vooral instrumenten in de off-

shore, hydraulische cilinders worden ook veel toegepast 

in de onshore industrie. “Wij komen ze natuurlijk vaak te-

gen in de vuilverbrandingsinstallaties bij het onderhoud 

wat we er doen”, zegt Jos Hoogesteger, die bij Willteco 

tekent voor de feitelijke uitvoering van de tests. “In de 

loop van de jaren hebben we met het testen ervan veel 

ervaring opgebouwd. Dat geldt overigens ook voor de 

accumulator flessen.”

Hydraulische cilinders worden op twee manieren be-

proefd. Ten eerste wordt in een korte test bekeken of de 

seals bestand zijn tegen een druk van 300 bar. Daarnaast 

wordt met behulp van een pomp tijdens een duurtest ge-

keken naar de prestaties op een reguliere werkdruk van 

200 bar. “De test duurt soms wel drie dagen en we voeren 

die speciaal uit om de werkelijkheid zo goed mogelijk na 

te bootsen”, zegt Jos Hoogesteger.

Zekerheid

De duurtest is met name ontwikkeld om het toeval uit te 

sluiten, zegt Jochen Bruil. “Hydraulische cilinders zitten 

vaak ingebouwd in een installatie en zijn niet altijd even 

gemakkelijk te bereiken. En wat we willen vermijden is 

dat we een test uitvoeren, de cilinder goedkeuren en hij 

er na korte tijd tóch weer uit moet, omdat iets niet goed 

blijkt te zijn. Met een duurtest krijgen we op dat punt zo-

veel mogelijk zekerheid”, zegt hij.

“Een cilinder die misschien driemaal per dag in- en uit-

gaat laten we hier een paar dagen non-stop functione-

ren. Zo simuleren we binnen korte tijd de operationele 

werkelijkheid van misschien wel enkele weken of maan-

den. Op die manier verschaffen we zowel de klant als 

onszelf maximale zekerheid.”

the basis of the inspection report, the witness report and 

the recorder card, DNV puts the final stamp on the report.” 

Experience

Whereas accumulator bottles are primarily offshore in-

struments, hydraulic cylinders are widely used by the on-

shore sector too. “Of course, we often come across them 

in waste incineration plants when we carry out mainte-

nance”, explains Jos Hoogesteger, who signs off on tests 

conducted at Willteco. “Over the years, we’ve built up 

a lot of experience conducting tests on these, and the 

same applies to accumulator bottles.” 

Hydraulic cylinders are tested in two ways. First, a short 

test checks whether the seals can withstand a pressure 

of 300 bars. An endurance test is then conducted using 

a pump to check performance under a normal operat-

ing pressure of 200 bars. “The test can last 3 days and we 

conduct it under conditions that mimic reality as much as 

possible”, says Jos Hoogesteger.

Certainty

The endurance test was developed to eliminate any ele-

ment of chance, explains Jochen Bruil. “Hydraulic cylin-

ders are often built into a unit and not that easy to get at. 

So we seek to avoid the scenario where we conduct a 

test, approve the cylinder and then shortly after find that 

we have to remove it again because something doesn’t 

appear right. An endurance test helps us to have as much 

certainty as possible”, he says. 

“A cylinder that may move in and out three times a day is 

here made to function non-stop for a couple of days. In 

this way, we simulate in a short time the operational reality 

of perhaps a few weeks or months. This provides the client 

and ourselves with maximum certainty.”

Aardgas en aardolie bevinden zich in grote 

formaties in de bodem, vaak onder hoge druk. 

Bij het aanboren van deze velden is het leve-

ren van tegendruk met behulp van boorvloei-

stof noodzakelijk om een zogenoemde ‘blow 

out’ te voorkomen. Als de druk in de boorput 

(well) niet op deze manier onder controle ge-

kregen kan worden, is er een BOP (Blow Out 

Preventer) gemonteerd. Deze veiligheidsafslui-

ter kan de druk insluiten en als het nodig is zelfs 

de boorpijp afknippen. BOP’s worden gebruikt 

op land-, offshore- en onderzeese installaties. 

BOP’s, ook wel eruptie-afsluiters genoemd, 

hebben een eigen druksysteem. Laat dit het 

afweten, dan vormen grote flessen met stikstof 

de back-up. Een werkend BOP is van cruciaal 

belang bij gas- en oliewinning.

Natural gas and petroleum are located in 

large formations under the ground, often un-

der high pressure. When drilling these fields, 

the supply of a counter pressure using drilling 

fluid is necessary to avoid blowout. If the pres-

sure in the well cannot be kept under con-

trol in this way, a BOP (Blow Out Preventer) is 

mounted. This safety valve contains the pres-

sure and can even cut off the drill pipe. BOPs 

are used in land, offshore and subsea facilities. 

BOPs, also called blowout valves, have their 

own operating system. If this fails, large bottles 

of nitrogen form a back up. A working BOP is 

critical to gas and oil mining.

Blow out Preventer

ty
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we will go further

Willteco liet afgelopen zomer en nazomer traditiegetrouw zijn maat-

schappelijke gezicht weer volop zien. Het bedrijf steunde diverse 

goede doelen in de regio.

Zo werden de jeugdige deelnemers aan het timmerdorp in Broek op 

Langedijk verrast met een heuse ballonnenwedstrijd. De deelnemers 

in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kregen allemaal een ballon om op te 

laten. Maar liefst 300 exemplaren kozen feestelijk het luchtruim.

Ook werd de vrachtwagen van het bedrijf beschikbaar gesteld voor 

de jaarlijkse vrachtwagentour Langedijk. Tijdens dit evenement kun-

nen lichamelijk en geestelijk gehandicapten tijdens een speciale 

parade door de gemeente meerijden op de vrachtwagen. Het eve-

nement zou aanvankelijk eenmalig zijn ter viering van het 925-jarige 

bestaan van Langedijk. Maar op dringend verzoek van zowel de 

deelnemers als de chauffeurs keert de vrachtwagentour nu elk jaar 

terug. Willteco is al vanaf het begin sponsor. Dit jaar zat Ron Leering 

van Winder Limmen achter het stuur omdat directeur-eigenaar 

Willem Wille van Willteco zelf was verhinderd.

Last summer and autumn, Willteco, as per tradition, showed its community-

minded side. The company supported various good causes in the region. 

Young participants at the Broek op Langedijk summer camp were treated to a 

surprise balloon competition. Kids from 6 to 12 years of age were each given a 

balloon to release. Some 300 balloons were given a festive send off. 

Once again, the company’s lorries were made available for the annual Lange-

dijk lorry tour. For this event, physically and mentally disabled people had the 

chance to ride on the lorries in a special parade through the town. The tour 

was initiated as a one-off event to celebrate 925 years of Langedijk’s existence. 

But at the urging of both the participants and the drivers, the lorry tour turned 

into an annual event. Willteco has been a sponsor from the start. This year, Ron 

Leering of Winder Limmen was behind the wheel as director-owner Willem Wille 

of Willteco was unable to attend. 

Noble Drilling Company’s Globetrotter II arrived on-site in Benin, West Africa, 

last autumn. Shell now has the innovative drilling vessel fully operational. 

Willteco played an important role in complementing systems on board the ship, 

which was built in China and outfitted in the Netherlands. Willteco technicians 

worked on the ship for a major part of 2013 and, as was the case for the Globe-

trotter I, completed and fine-tuned the systems on board. 

globetrotter ii on location
De Globetrotter II van Noble Drilling Company is in 2013 aange-

komen op locatie in Benin, West-Afrika. Shell heeft het innovatieve 

boorschip inmiddels volledig in gebruik. Willteco speelde een be-

langrijke rol in het complementeren van systemen van het in China 

gebouwde en in Nederland afgebouwde schip. Technici van Willteco 

hebben in 2013 een groot deel van het jaar op het schip gewerkt en 

net als bij de Globetrotter I de systemen aan boord gecompleteerd 

en vervolmaakt.

willteco

tecHniciAnS

comPleteD

AnD fine-tuneD

tHe SyStemS

on BoArD

Willteco shows community spirit

we will look forward

Willteco schoot eind september Afval Energie Bedrijf Amsterdam te hulp toen 

een noodstop was gemaakt omdat een van de ketels uitviel. Twee technici 

van Willteco hadden de systemen binnen drie dagen weer aan de praat. On-

der meer de roosterkoeling en de topplaat van de middenbalk van de instal-

latie werden gewisseld. Daarnaast werd de gelegenheid benut voor een al-

gemene inspectie. Als gevolg van constateringen tijdens deze controle werd 

ook nog besloten tot de vervanging van een van de roosteraandrijfcilinders.

Willteco is well on its way to API Spec Q1 certification. The company 

has long been VCA** certified and is now working on - along with the 

safety documents - guaranteeing the quality system. API is a quality 

system that conforms fully with ISO 9001:2008, but requires a number of 

additional procedures. In recent months, a manual was created. The 

intention is for the work methods recorded in the manual to be imple-

mented as soon as possible. An audit should then reveal whether the 

API certificate can be achieved.

Willteco is op weg naar de API-Q1 certificering. Het bedrijf is al jarenlang 

VCA**-gecertificeerd en werkt nu naast de veiligheidspapieren aan bor-

ging van het kwaliteitssysteem. API is een kwaliteitssysteem dat volledig 

overeenkomt met ISO 9001:2008, maar daarnaast een aantal aanvullende 

procedures vereist. De afgelopen maanden is een handboek tot stand ge-

bracht. De bedoeling is dat de werkwijzen zoals die in het handboek zijn 

opgetekend zo snel mogelijk worden geïmplementeerd. Daarna moet een 

audit uitwijzen of het API-certificaat kan worden verstrekt.

In late September, Willteco came to the aid of AEB Amsterdam (a 

waste to energy company) when an emergency stoppage occurred 

after a boiler failed. Two Willteco technicians had the systems back 

up again within three days. Repairs included the replacement of the 

facility’s cooling grate and the upper plate of the central beam. The 

opportunity was also taken for a general inspection. As a result of ob-

servations during this check, the decision was made to replace one of 

the grid drive cylinders.

on the way to
aPi spec Q1 certification

Willteco heeft begin oktober het machinepark uitgebreid met een inline-

welding machine. Deze ‘gatenlasmachine’ maakt het mogelijk in de eigen 

werkplaats de binnenzijde van gaten en buizen op te lassen en vervolgens 

na te kotteren. De medewerkers van de werkplaats hebben een interne trai-

ning gehad voor het werken met de nieuwe machine. Het oplassen moet 

gebeuren conform vastgestelde kwaliteitsnormen.

Willteco expanded its machinery fleet with an inline-welding machine. This 

equipment makes it possible to weld the inner sides of holes and tubes in our 

own workshop or on site and then to remachine bore. Workshop employees 

received company training in how to operate the new machinery. Welding 

work has to comply with official quality standards.

expansion of machinery fleet

Willteco comes
to the aid of aeB

two willteco tecHniciAnS HAD tHe SyStemS 

BAck uP AGAin witHin tHree DAyS
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we will challenge you

Een vierkoppig team van Willteco heeft eind september op de 

Noordzee in een dag 24 shockpads geplaatst op het accommo-

datieeiland Seafox 4. De nieuwe pads werden aan de bovenkant 

toegevoegd aan de bestaande exemplaren. Er bleek op de Seafox 

4 tijdens het installeren van nieuwe shockpads uit bestaande voor-

raad, dat het pakket niet overeenkwam met het originele ontwerp. 

Een verschil in hoogte tussen de shockpads aan de bovenzijde 

maakte het vervolgens noodzakelijk nieuwe berekeningen te ma-

ken. Op basis daarvan werden shockpads vervaardigd van drie 

verschillende diktes, zodat eventuele speling van de jacking units 

zoveel mogelijk gelijk kon worden gemaakt. Omdat de shockpads 

aan de bovenzijde alleen kunnen worden gemonteerd wanneer de 

poten van de zeebodem zijn, moest het plaatsen ervan gebeuren in 

de korte tijd die beschikbaar was tijdens het slepen naar een nieuwe 

locatie. Door goede voorbereiding en hulp van de bemanning van 

Seafox 4 kon het team van Willteco alles op tijd installeren.

In late September, a four-person team fitted 24 shock pads in one day 

on the accommodation rig Seafox 4 in the North Sea. The new pads 

were fitted to the top of the existing ones. During the fitting of new shock 

pads to the Seafox 4, earlier, from existing stock, it became clear that 

these didn’t match the original design. A difference in height between 

the tops of the shock pads made it necessary to recalculate. On this 

basis, shock pads were fabricated in three different thicknesses in order 

to equalise any clearance of the jacking units as much as possible. 

Since the shock pads could only be fitted to the upper part when the 

legs were off the seabed, the fitting had to take place in the short time 

available while the rig was being towed to a new location. Willteco’s 

team was able to install everything in time thanks to thorough prepara-

tion and the help of the Seafox 4’s crew.

successful sea transport
Een veertien man sterke ploeg van Willtech heeft begin augustus in opdracht 

van Shelf Drilling de Key Hawaï volgens beproefd Willteco-concept klaar-

gemaakt voor transport over zee op een zwaar ladingschip. In Singapore 

werden de poten van het booreiland vastgezet met behulp van epoxyhars, 

zodat het schadevrij kon worden vervoerd. De op vier tot vijf dagen inge-

plande klus werd binnen drie dagen afgerond, zeer tot tevredenheid van de 

opdrachtgever. Het eiland werd per schip overgebracht naar Bahrein, waar-

na een tweekoppig team uitvloog om de epoxy te verwijderen. Ter plaatse 

bleek het eiland de verre zeereis schadevrij te hebben doorstaan. De epoxy-

methode (“chocken”) is ontwikkeld door Willteco. Het voorziet in een manier 

om de poten van een eiland tijdens het transport op een zwaar lading schip, 

muurvast te zetten, als gevolg waarvan de poten zelf niet gaan “werken” 

en als geheel meegaat in de bewegingen van het schip. Transporteren over 

zee is risicovol, omdat bij hogere windkrachten (en bewegingen) schade kan 

ontstaan aan de poten, de racks of in het ergste geval de constructie.

In early August, a fourteen-man team from Willteco and Willtech, commis-

sioned by Shelf Drilling, prepared the Key Hawaï for sea transport on a heavy 

cargo ship using the tried and tested Willteco concept. In Singapore, the rig 

legs were locked using epoxy resin so that the rig could be moved without 

damage. The job, for which four to five days were scheduled, was completed 

in 3 days, much to the satisfaction of the client. The rig was transferred to Bah-

rain by ship, after which a two-man team flew in to remove the epoxy. Once in 

place, the rig appeared to have survived the long voyage without damage. 

The epoxy method (chocking) was developed by Willteco. It provides a way 

to lock the rig legs for transport on a heavy cargo ship, as a result of which the 

legs don’t grind or resist the movements of the ship. Transport by sea is risky 

because in high winds (and rolling movements) damage can occur to the 

legs, the racks and in a worst case scenario, to the structure and jacking gears.

24 pads
in one day

JiP
DNV en Willteco hebben de handen ineengeslagen voor een Joint Industry 

Project (JIP) op het gebied van (preventief) onderhoud aan jacking systemen. 

Deze systemen, onmisbaar bij het liften en laten zakken van jack-ups, worden 

vaak overgeslagen bij het onderhoud aan boord. In de ergste gevallen kan 

dit rampzalige gevolgen hebben, bijvoorbeeld als de gearboxen defect 

gaan tijdens het ‘jacken’ en instabiliteit van het gehele eiland het gevolg kan 

zijn. Tijdens de presentatie van JIP, medio oktober bij Willteco in Langedijk, is 

een eerste inventarisatie gemaakt van best practices. De bedoeling van het 

project is dat uiteindelijk gecertificeerde onderhoudsmethodieken worden 

bepaald. Die moeten leiden tot een duurzame beschikbaarheid en een mi-

nimaal risico op uitval, gekoppeld aan de totale levensloopkosten.

BoP hands-on cursus
Medewerkers van Noble Drilling Company worden bij Willteco getraind in 

‘well control equipment’. Deze specifieke vakcursus van Moduspec is gericht 

op de noodzakelijke maatregelen als de druk van aangeboorde olie- of gas-

voorraden hoger is dan verwacht en een ‘blow-out’ dreigt. Met name bij gas 

kan dit leiden tot zeer gevaarlijke situaties, omdat het uitzet zodra het in de 

lagere druk van de bovengrondse atmosfeer komt. Tijdens de cursus wordt 

de werkplaats van Willteco gebruikt voor het oefenen op het uitlezen van en 

handelen naar metingen op Blow Out Preventers (BOP’s).

DNV and Willteco have joined forces for a Joint Industry Project (JIP) re-

garding (preventive) maintenance of jacking systems. These systems, 

essential to the lifting and lowering of jack-ups, are often omitted from 

on-board maintenance. In the worst cases, this can have disastrous 

consequences, for example, if the gearboxes fail during jacking, result-

ing in the instability of the entire rig. During the JIP presentation in mid 

October at Willteco’s headquarters in Langedijk, an initial inventory of 

best practices was drafted. The project’s aim is ultimately for mainte-

nance methods to be determined and certified. This should result in 

long-term availability and minimum risk of failure, coupled with total 

lifecycle maintenance costs.

Employees of Noble Drilling Company are trained in well control, 

equipment and systems at Willteco. This highly specialised course from 

Moduspec focuses on the measures to be taken if the pressure of the 

oil or gas being struck is higher than expected and there is the threat 

of a blowout. This can lead to extremely dangerous situations, particu-

larly with gas, since it expands as soon as it reaches the lower pres-

sure above ground. During the course, the Willteco workshop is used 

to practice taking and acting on readings from Blow Out Preventers 

(BOPs).

Or call + 31 226 313 054.

reAD
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online visit
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BOP course

BOP course

Joint Industry Project
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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
reAD
more
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