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 Bijlage 1 :  Curriculum Vitae van Freek Higler 
Bijlage 2 :  De ontwikkeling van het SEAL onderwater wellhead systeem 
 
 
 Mijn eerste jaren bij Prodo      juli 1970 – maart 1972 
 
Mijn prachttijd bij Gusto begon vlak na het afstuderen in Delft als ingenieur Weg- en Waterbouwkunde. Het 
was midden 1969 en ik zat nog in het eerste jaar van mijn militaire dienstplicht.  
 
Een studievriend – Joost van Iperen - had zijn afstudeerproject bij Gusto gedaan (zijn vader werkte er meen 
ik) en hij deed enthousiaste verhalen over de offshore. Gelet op mijn afstudeerrichting – Staalconstructies bij 
prof. van Douwen – paste dit in mijn perspectief. Mijn sollicitatiebrief leidde tot een uitnodiging en een eerste 
gesprek met Hans Sjouke van de Product Development Department (Prodo) was kennelijk voor beide 
kanten positief. Wel moest psychologisch adviesbureau Slikboer eerst nog een oordeel over mij uitspreken – 
hetgeen goed is afgelopen. Ik mocht komen – ook al moest ik nog zeker een half jaar soldaat zijn. Dat gaat 
tegenwoordig allemaal echt heel anders. 
 
  

  
Het uitreiken van de bul door conrector Schepers. 

 
 

  
Gusto als lokkend perspectief voor een pas afgestudeerde jongeling (foto 1977)  

 
Begin juli 1970 meldde ik mij bij Prodo op de begane grond van het kantoorgebouw, links achter naast de 
directiekamer. De afdeling leefde daar in een paar ruimten met glazen wanden en een kleine tekenzaal. We 
zaten er met drie ingenieurs op een kamer die geen andere ventilatie had dan de openstaande deur. Twee 
maal daags kwamen de dames van de Volksbond langs met koffie en thee. Er was een fijne open sfeer en 
met goede moed begon ik te werken aan hefeilanden. 
 
Computers hadden nog geen brede toepassing. Prodo beschikte over een Olivetti tafelcomputer die met 
magnetische geheugenkaarten gevoed moest worden. Om een eenvoudige berekening uit te voeren moest 
je – als de machine daarom vroeg – telkens volgende programmakaarten invoeren om de berekening te 
kunnen voltooien. 
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Mijn introductie in de Jack-up-kunde kreeg ik van de heer Splinter die met Bernard Celant ergens boven in 
een geheimzinnige ruimte hun handberekeningen deden. Bewonderenswaardig wat zij daar met potlood op 
ruitjespapier presteerden. Ook Joop Hage was in mijn ogen een magiër. Andere namen van die dagen zijn 
naast Hans Sjouke George Lagers, Kees Bordes, BartJan Groeneveld, Joost van Santen, Jan de Vries en 
de enige dame op de afdeling Noortje. 
 
Toen Gusto later een verbinding kreeg met de grote computer van KSEPL in Rijswijk bracht ik veel dagen 
door in het glazen terminalhokje in de hal boven de trap op de eerste verdieping. 
 
 

  
Het eerste visitekaartje kon je thuis trots laten zien.  
 
                                                                  Bernard Celant tracht op een Prodo-huisfeest  
                                                                 een cobra uit de prullenmand te toveren.  
                                                                 Het is allemaal goed afgelopen.                                        
 De staking van augustus 1970 herinner ik mij nog. Wij waren als niet georganiseerde kantoormensen minder 
bij de zaak betrokken en moesten door de stakers uit onze burelen worden ontzet, hetgeen voor mij in ieder 
geval een gescheurd overhemd tot resultaat had. Op verzoek van de directie hebben wij het pand verlaten 
en moesten we enige dagen thuis verder aan onze sommen werken. 
 
Prodo vormde een fijn team. We kenden drie opties voor het nuttigen van de lunch. Als het regende werd er 
geklaverjast, bij zomerweer werd er gewandeld langs de Schiedamse boulevard en bij al het overige 
(technische) weer gingen we struinen over de werf of door de sectiehallen en de machinefabriek. Deze 
laatste optie was mijn favoriet. 
 

 

Links een kunstzinnig bedoelde impressie van een hefeiland met boortoren. Dit object is al in 
1967 ontstaan, lang voordat Gusto voor mij in 
beeld kwam.  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
Rechts: Al snel wordt je bij Gusto ergens 
specialist in. Dus toen ik zo’n beetje begreep hoe een hefeiland in elkaar zat mocht ik eind 
september 1971 in mijn eentje naar Tokio om de mensen van Kawasaki te vertellen hoe 
goed ons hydraulisch hefsysteem was. 
Later zijn de licentie-onderhandelingen met succes afgesloten.    
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Detachering bij SEAL Petroleum in Londen      april 1972 – maart 1974 
 
Begin 1972 werd ik door Robert Smulders gevraagd om vanuit Gusto in Londen in een ontwikkelingsteam te 
werken. Eigenlijk werd er een scheepsbouwer of werktuigbouwer gevraagd, maar als je van Gusto kwam en 
een beetje Engels of Frans sprak was het ook goed. Dit werd een prachtige tijd. We woonden in een oud  
landhuis in Chorleywood in de Chiltern-hills, een uurtje met de metro buiten de stad. Het kantoor was vlak bij 
Oxford Street. 
  
De dagelijkse lunches in hartje Londen waren erg afwisselend. De ene dag met de Engelsen de pub in met 
pie’s en bier en fijne humor, de volgende dag met de Amerikanen naar de pizza-hut voor een snel gebeuren 
en de derde dag met de Fransen naar de Italiaan voor een drie- of viergangen lunch (met middagdutje na). 
Hierin moest je als Hollander met zorg een internationaal evenwicht behouden ! 
 
Technisch was mijn opdracht een uitdaging. Er 
moest een redelijk klein scheepje ingrijpend 
worden omgebouwd en toegerust met speciaal 
equipment voor het op de zeebodem installeren 
van het prototype van een innovatieve op afstand 
bediende boorput-installatie.  
Voor mij werd dit een kennismaking met de 
offshore petroleumtechniek. Mijn spoedcursus 
bestond uit een verblijf van twee weken op de 
semi-submersible Sea Quest die net bezig was 
om het pas gevonden Forties-veld in het Engelse 
deel van de Noordzee te exploreren. 
Indrukwekkend ! 
 

De Sea Quest in het Forties-field   
Bij Gusto werd begin 1973 een order geplaatst voor een speciale 25 meter hoge werktoren (derrick), een 
vertikaal bewegende werktafel, een set riser tensioners en nog wat kleine zaken. Na transport werd dit in de 
bloedhete zomer in Marseille op het omgebouwde schip – de Terebel – geplaatst en getest. Dit betekende 
twee maanden hotelleven vlak bij de Vieux Port met onze eerste dochter Diedeke die toen net vier maanden 
oud was. Een prachttijd. 
 

  
Met Geoff Vine op de derrick in Marseille.   

Overleg met de petroleum-mannen aan boord. 

 

  

  
Vanaf begin oktober werd het hele systeem getest op een boorput in het Ashtart olieveld in de Golf van 
Gabes in Tunesië (offshore Sfax). Spannend – maar alles is goed verlopen. 
 
Zie Bijlage 2 voor een technische beschrijving van het SEAL-systeem. 
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Terug bij Prodo    april 1974 – september 1977 
 
Op eigen verzoek – mede omdat er bij SEAL geen ontwikkeling meer aan de orde was – keerde ik vanuit 
Londen terug naar Gusto. Paul van Erven Dorens volgde mij op. 
 

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Wekelijkse sport met het Prodo-team 
 V.l.n.r: Schrijver dezes, Joop Meier, Kees 
Penning, Kees Willems, ??? , Bart Boon, Jaap Paardekam, ??? , Jan van der Stoel. 

 
 
De afdeling was inmiddels verhuisd naar houten kantoortjes aan de Straatmakerswerf en er waren nieuwe 
collega’s bijgekomen. Het werk was veelzijdig. We werkten aan van alles en nog wat. Van de meeste dingen 
is natuurlijk geen resultaat zichtbaar geworden. Leuk is wel dat je heden (2016) ziet dat een aantal ideeën 
inmiddels actueel geworden zijn zoals Fixed platform op bodemtanks, nieuwe hefsystemen en Offshore 
windmolens. 
 
De taakstelling van Prodo is als volgt samen te vatten: 
 
-   Stimuleren en uitvoeren van productontwikkeling- 
        opdrachten en engineeringstudies; 
-   Verzorgen van technische gereedschappen zoals  
        computerprogramma’s, documentatiesysteem  
        en netwerk; 
-   Opbouwen van een team dat mede de technische 
        erfenis van WG moet beheren; 
-   Verlenen van assistentie aan diverse afdelingen; 
-   Ondersteuning van de marketing. 
 
  In deze jaren werd er door mij gewerkt aan diverse 
vormen en toepassingen van civiele hefeilanden (incl. 
een nieuwe 8-kantige gesloten paal, stroomlijning van 
ontwerpberekeningen, wandelend eiland, diverse 
civiele toepassingen en de IHC Symplic – een Jack-Up 
voor dieper water) 

 

 
 
 

  
Uitleg aan een Chinese delegatie in de modellenzaal. Helemaal rechts Arthur Roëll.  

Per 1975 werd ik voor een periode op de werf gestationeerd bij Werkvoorbereiding (Frans van der Stadt) om 
te werken aan diverse aspecten van de fabricagetechnologie op de werf. Onderwerpen waren zaken als de 
fabricagemethoden van vakwerkpalen, maattolerantie in platen en profielen, structureren van kengetallen en 
de mogelijkheden van Unit-bouw. Ook draaide ik mee in een werkgroep die advies uit zou brengen over 
werfvernieuwing. Dit heeft echter niet mogen baten ! 
 
In april 1976 organiseerde IHC een gast-symposium in China – destijds een moeilijk toegankelijk land. De 
Chinezen wilden hun eigen offshore en baggertechnologie ontwikkelen – een goede relatie met IHC diende 
met kleine stappen te worden opgebouwd. We verbleven in Peking in het gelijknamige hotel met uitzicht op 
het Hemelse Plein. In die dagen vonden daar heftige demonstraties plaats. Wij werden daar omzichtig 
langsheen geleid. 
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We gaven er negen dagen lang lezingen over onze bagger- en offshoreproducten die moeizaam door tolken 
vanuit ons Engels werden vertaald. Dit alles onder streng toezicht van partij-mannen in de zaal die de 
vreemde taal kennelijk niet machtig waren. Een tolk die ons in het Engels uit zichzelf een onschuldige vraag 
stelde zagen we later die weken niet meer terug.  
 
 
 
  

  
George Lagers voor een tempel. 

  
     Bagger en offshore samen op de Chinese muur.      v.l.n.r. Sjef van Doorenmalen - Chinese gids - George Lagers - NN. (Bagger) - 
         Schrijver dezes - J.D.Bax - Jaap Stam - Jan Asselbergs en Bernard Vasseur (Foramer) 
         Op de foto ontbreken grote IHC baas Dick Smit en Sem de Bree. 

 
In het voorjaar van 1976 werd steeds duidelijker dat de Gusto bij de herstructurering van de Nederlandse 
scheepsbouw geofferd zou gaan worden. Een groep van zeven ingenieurs uit diverse afdelingen kozen 
ervoor om onder aanvoering van Jan Suyderhoud bij Boskalis een nieuw ingenieursbureau te beginnen –  
Marine Structure Consultants (MSC). Voor Prodo werd een nieuw hoofd gezocht – een taak die mij werd 
toebedeeld. 
 
Prodo ondersteunde dat jaar de marketing van Gusto technisch in diverse projecten en symposia: 
 
- In juni 1976 gaf IHC een symposium in Bakoe waar een breed pakket offshore onderwerpen werden 
     gepresenteerd. Prodo was erbij. 
 - Met een Duitse chemie-reus werd de feasibility verkend om op een offshore platform uit boorputgassen  
     Methaan en CO2 te winnen en daar het basisproduct Ureum van te maken. 
 - In het voorjaar 1977 ondersteunden we een marketingreis in  
     de USA met onze vertegenwoordiger aldaar Bob Ziegler. 
     In San Francisco werd o.a. ingegaan op de vragen van 
     een grote aannemer om in Alaska onder Arctische 
     omstandigheden te gaan boren waarvoor een kunstmatig 
     eiland nodig was. 
 - Prodo voerde in die dagen een multi-client studie uit voor een 
     aantal Amerikaanse oliemaatschappijen waarin een brede 
     verkenning werd gedaan van de vele bestaande en denkbare 
     oplossingen van offshore terminals met olie-opslag.  
     Zowel vaste als drijvende ontwerpen werden beschreven  
     en beoordeeld op hun karakteristieke eigenschappen en 
     toepassingsvelden.  
     Het rapport moest in het Engels hetgeen voor ons een  
     hele opgave was. 

 

    Voor de pettenwinkel in Bakoe op de foto 
 met onze nieuwe petten op. 
 Helemaal rechts Micky Oppenheim 
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 Voor 1977 was het werkprogramma voor Prodo (los van zaken die spontaan opkomen) als volgt: 
- Afmaken studie SPAR voor SIPM 
- Afmaken studie TERMINALS voor USA 
- Ontwikkelingen : Taartdoos SPAR, Verankeringssysteem, Floating Production Unit, Geïntegreerd 
       D.P.Systeem 1000t 
- Eventueel: Ontwikkeling SLU, windmolenstudie voor ECN, ontwerp hefschip voor DOS-bouw,  
       assistentie bouw prototype Multi Product High Pressure.Swivel. 

 
Het werd echter snel duidelijk dat de Gusto gesloten zou gaan worden. Prodo bestond uit ongeveer 12 
koppen. Een aantal daarvan besloten zich – na overleg met Jan Suyderhoud - bij MSC te voegen.  
 
 

 

Per eind september ben ikzelf bij Gusto vertrokken. 
 
Een kleine afscheidsborrel in het café op de hoek bij 
de brug, een vriendelijk woord van de directeur – 
Theo Kleyn – en die mooie tijd was helaas voorbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De GUSTO deur was voor mij gesloten. 

 
 
 
 
 Marine Structure Consultants – MSC         october 1977 – juli 1981 
 
De jonge techneutenclub MSC was aan een Sliedrechts pleintje in een jaren-30 huis gevestigd. Al snel 
waren er ongeveer 15 man (vrouwelijke ingenieurs hebben wij nooit gezien). Jan Suyderhoud heeft een 
open stijl van management waarbij ieder zijn eigen potentie kan realiseren. Er heerste een inspirerende 
sfeer. 
 
Voor mij was de uitdaging om zo mogelijk alle relevante werkbedrijven van Boskalis te leren kennen. We 
werkten voor iedereen, maar het was natuurlijk spannend om ons binnen het concern te manifesteren. Er 
waren heel veel individueel werkende bedrijven o.a. Baggerbedrijven, Bouwbedrijven, Civiele aannemers 
(Verstoep, Land & Marine), Pijpleidingen (Nacap), Offshore (NOC) en  daarnaast een aantal  Engineering 
bedrijven (Hydronamic, Osiris-Cesco en MSC). Later werden die gebundeld in een divisie structuur.  
 
Al snel werd het allemaal te krap – er werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden in Hardinxveld-
Giessendam bij het bedrijf Jenti (met uitzicht op de A 15). Boven een industriële hal waar ventilatiesystemen 
werden gemaakt hadden enige broers als vrije investering een sobere kantoorverdieping opgetrokken. Via 
een buitentrap kwam je bij onze voordeur. Binnen konden we met systeemwanden de eigen ideeën van het 
ideale ingenieurskantoor realiseren. Dus een grote vrije binnenruimte en veel open deuren en ruime 
tweepersoonskamers. 
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 Het jonge MSC voor het kantoor aan het van 
Langeveldplein in Sliedrecht. 
 v.l.n.r. achter : Ruud Lutmer – Kees Bordes – Dirk 
Manschot – Schrijver dezes – George Lagers – Jan 
de Vries – Joop Mix – Kees Stolk – Han Mommaas – Willie van de Heuvel  en Joost van Santen. 
v.l.n.r. voor : Rico Blankesteijn – Huug Luyten – 
Joop Hage – Jan Suyderhoud en Grada van Rees. Hier ontbreekt BartJan Groeneveld. 

 
’s Winters was er een klein probleem. De betegelde vloer bood geen isolatie naar de onverwarmde hal 
eronder. Koude voeten als je daar gevoelig voor was. Joop Hage heeft eens gewerkt met een kartonnen 
doos met stro onder zijn bureau waarin zijn voeten gekoesterd werden. 
 
’s Middags werd in de vergaderzaal de tafel gedekt door behulpzame dames – de broodlunch was een 
gezamenlijk gebeuren. 
 

  
Strategische dagen in Huize Dord (Gorssel)       v.l.n.r. BartJan Groeneveld – Jan Ochtman – Dirk Manschot 
      – Jan Suyderhoud – Joop Hage – Han Mommaas – Schrijver dezes 
     en Bert Schreuder (van Boskalis Marketing). Op de foto rechts staat Lex van Gunsteren ons toe te spreken.  
     Rechts op de foto Jan de Vries   
Waar ik in die jaren aan heb gewerkt is mij grotendeels ontschoten. Het volgende herinner ik mij nog : 
 
-  Voor NOC werd een studie en eerste schets gemaakt voor een diepwater pipelinetrencher met twee  
       grote emmerwielen die haaks op elkaar staand een mooie V-trench groeven waarin de pijpleiding  
       zachtjes weggleed.  
-  Voor en met NOC deden we in-situ proeven met Amphirollen – grote sigaarvormige tanks met een spiraal 
       er omheen gewonden. Als je twee parallelle rollen tegen elkaar in draait schuift het stelsel keurig  
       voorwaarts. De proeven werden op de Maasvlakte gedaan met het werkschip Sea Lion. De studie werd 
       door de toen nog prille Europeese Gemeenschap gesubsidieerd. 
-  Voor zustermaatschappij Rockfall ontwikkelden we een onderwaterframe waarop een automatische  
        boorstelling verplaatsbaar was opgesteld. Zo kon er een raster gaten worden geboord die vervolgens 
       met explosieven gevuld werden. 
-  Advies voor het zeevasten van een lading gaspijpleidingen op een barge voor het grote Argentinië-project 
        van Nacap. 
-  Suggestie voor een nieuwe voet voor de grote jack-ups (inverted cup) 
-  Voor het R & D Steering Committee van RBKW-Groep werd een methode uitgewerkt voor het R & D 
        selectieproces op basis van McKinsey. Zowel de technische als de commerciële verwachtingen moeten 
        gewaardeerd worden om tot verantwoorde keuzen te komen.  
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Halverwege 1981 kwam er beweging in de samenstelling van het team. Jan Suyderhoud vertrok naar de 
afdeling Organisation and Management Development en later ook de Strategische Ontwikkeling van 
Boskalis Groep, BartJan Groeneveld werd hoofd van de Technische Dienst van de Baggermaatschappij en 
Schrijver dezes werd hoofd van het Central Research Department. George Lagers kreeg de leiding over het 
geconsolideerde MSC. 
 

 

  
Juli 1981 – MSC familiefeest in het kantoor.  

De jeugd vond het geweldig om kantoortje te spelen. Er was geen typemachine of tekstverwerker veilig (NB. Computers 
waren nog niet tot het secretariaat doorgedrongen) Ook de 
interne telefoon, eindeloze slingers van nietjes en smoelen maken op de kopieermachine waren ook populaire spellen. 

 
  
 
Links zien we onze dochter Diedeke die de secretaresserol verkent. Rechts onze zoon Roland. Hij zal later als ingenieur bij zowel IHC als  
   bij Boskalis werkzaam zijn. 

  
 
Tot zover mijn herinneringen aan mijn totale GustoMSC periode die precies 11 jaar heeft geduurd. Het was 
een rijke tijd – ik ben er al mijn collega’s dankbaar voor. 
 
 

Krimpen aan den IJssel  -  augustus 2016 
 
 

o o o o o 
 



Mijn GustoMSC verhaal door ir. Freek Higler       versie 2016-08-27 9 

Curriculum Vitae  van Freek Higler                     BIJLAGE 1              
 
 
Persoonlijke gegevens : 
-  Naam voluit :   HIGLER  -  Frederik Aloysius Maria - (M) 
-  Geboortejaar :  03 - 03 - 1944  -  Hilversum 
-  Burgerlijke status :  Getrouwd - 3 kinderen 
 
 
Opleiding : 
-  1956 - 62   HBS - B   (6 jaar) - Hilversum 
-  1962 - 69   T U Delft – Weg en Waterbouwkunde – ir. diploma 1969 
-  1969 - 70   Militaire dienst – reserveofficier – staf brigade 
 
 
IHC GUSTO  
-    1970 – 1972         –  Prodo (Prod. Devt. Eng.) 
     1972 – 1974         –  Detachering bij SEAL Petroleum - Londen 
     1974 – 1976         –  Prodo (Sr. Prod. Devt. Eng.) 
     1976 – 1977         –  Prodo (Hoofd, Sr. Prod. Devt. Eng.) 
         
 
Boskalis Westminster 
-    1977 – 1981         –  Marine Structure Consultants MSC – (Sr. Proj.Eng.) 
 
     1981 – 1984         –  Central Research Department (Hoofd, Adj.Dir.) 
     1984 – 1986         –  Osiris Cesco (Adj.Dir.) 
     1986 – 1988      –  Hydronamic (Dir.) 
    
    
Technische Universiteit Delft 
-   1988 – 1998          –  Faculteit Civiele Techniek (Secretaris Beheerder) 
    1998 – 2000          –  Millennium coördinator, 
                                  –  Business Service Center (Staf Dir.) 
                                  –  Vastgoed (Dir.) 
 
-   2005 – heden     –  Pensioen (vervroegd) 
                –  Atelier “dBox” – atelier voor kunstzinnige houtobjecten 
                                                           (zie: www.freekhigler.nl) 
 

 
0 0 0 0 0 
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      BIJLAGE 2 
 
De ontwikkeling van het SEAL onderwater wellhead systeem 
 door: ir. Freek Higler 
 
 
 
In de zestiger jaren werd olie in steeds dieper water gezocht. Zowel in de Golf van Mexico als ook op de 
Noordzee werden nieuwe vondsten gedaan. Het Ekofisk-veld werd in 1969 op 80 m waterdiepte 
aangeboord, het Forties-veld in 1970 op 110 m en het Brent-veld in 1971 op 140 m. Deze vondsten 
versterkten de behoefte aan nieuwe technologie om in waterdiepten tot enige honderden meters olie en gas 
te winnen en veilig via pijpleidingen af te voeren. 
 
Al in 1965 ontstond er een eerste samenwerking tussen een Franse en een Amerikaanse maatschappij om 
een specifieke ontwikkeling te realiseren die is gebaseerd op innovatieve onderwater techniek. Een op de 
zeebodem afgewerkte boorput zou een alternatief – of minstens een aanvulling - kunnen vormen voor de 
klassieke benadering die bij toenemende waterdiepten tot steeds grotere stalen platforms leidde en die later 
tot de betonnen reuzen zoals Condeep zou uitgroeien.  
 
Uit deze prille samenwerking ontstond al snel daarna een internationaal consortium met als participanten 
Compagnie Française des Pétroles (CFP), Westinghouse, British Petroleum (BP), Mobil Oil en Groupe 
DEEP - een groep van 14 Franse bedrijven waaronder het Institut Français du Petrole (IFP), Comex en 
Foramer waarin IHC belangen had (Pelican). 
Bij de Europese dochter SEAL Petroleum Ltd. in Londen zou de specifieke technologie voor een enkele 
wellhead (SIS step-out well) worden ontwikkeld. Ook zou daar een prototype gebouwd worden dat op een 
bestaande boorput moest worden getest.  
 
Vanzelfsprekend is voor de testen een speciaal aangepast werkschip nodig. IHC zag hierin een kans om 
haar offshore ontwerpervaring aan te bieden en voor de testen mogelijk het werkschip Installer I van SBM in 
te zetten. Hiermee zou zij een positie in een interessante nieuwe offshore-markt kunnen veroveren. 
 
Vanuit de ontwikkelingsafdeling van Werf Gusto - Prodo - werd per april 1972 een ingenieur aan het 
Londense team toegevoegd. Door omstandigheden werd dat geen Scheepsbouwer of Werktuigbouwer, 
maar een Weg en Waterbouwer – schrijver dezes – die in vijftien minuten door directeur Robert Smulders 
voldoende zelfvertrouwen werd aangepraat en daarna twee uur de tijd kreeg om ja te zeggen. Hij zou met 
name de werksystemen aan boord van het testschip moeten ontwerpen en de bouw ervan en de offshore-
testen begeleiden. 
 
  
  
 
  
Het kantoor van SEAL Petroleum Ltd. in Londen lag vooraan op 
247 Tottenham Court Road – niet ver van Oxford Street.  
 
 Er zaten ongeveer 20 techneuten vanuit de partnerbedrijven met 
heel verschillende disciplines. De Fransen waren getalsmatig in 
de meerderheid, gevolgd door Engelsen en een handvol Amerikanen – een spannende mix van engineering-culturen. 
Daar kwam nu dus één Nederlander bij.   
Binnen SEAL Ltd. was de Franse technologische cultuur dominant. 
Met de onafhankelijkheids-strategie van President de Gaulle als achtergrond werden alle vertrouwde 
Amerikaanse benamingen uit de  petroleum- en offshoretechniek van nieuwe Franse synoniemen voorzien 
waaruit een voor sommigen onbegrijpelijke tweetaligheid ontstond. Maar de Fransen staan wel borg voor 
innovatieve kracht. De Amerikanen voegden daar hun enorme ervaring en kennis aan toe en de Engelsen 
hun degelijke engineering power. De Hollander probeerde hier een eigen praktische (Gusto)invulling aan toe 
te voegen. 
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Het SEAL Intermediate System (SIS) 
 
SIS is de afwerking en instrumentatie van een enkele diepwater boorput (wellhead completion) met de 
volgende hoofdfuncties : 
 
   - Veilige afsluiting van de olie- en/of gas producerende boorput vlak boven de zeebodem (wellhead); 
   - Aansluiting op een zeebodem-pijpleiding (flowline); 
   - Aansluiting op een elektrische en telemetrie-kabel voor monitoring en afstandsbediening; 
   - Mogelijkheid van afsluiting van de put bij een calamiteit in het boorgat of in de flowline; 
   - Verschaffen van toegang vanaf een drijvende boorinstallatie tot de boorput t.b.v. onderhoud (wirelining); 
   - Installatie is mogelijk zonder ondersteuning door (natte) duikers (i.v.m. grote waterdiepte). 
  
Het SIS-prototype bestaat uit diverse modules die in enige fasen met behulp van speciale werktuigmodules 
op een standaardboorput op de zeebodem worden geplaatst. Alle installatiehandelingen worden uitgevoerd 
vanaf een oppervlaktevaartuig met boorstangtechnieken zoals die in de conventionele petroleumindustrie 
worden toegepast.  
De belangrijkste modules zijn : 
  
   - Grey Base – het basis-frame op de kop van de boorput waarop de andere modules gefundeerd worden; 
    - Guide Structure – nodig om de volgende installatiestappen en latere reentries te ondersteunen, en  
          waarop de 4” flowline wordt aangesloten; 
 
   - Blue Package – het blok met kleppen waarmee de put geopend en gesloten kan worden en waardoor 
          de verschillende onderhoudsinstrumenten (wireline technieken) kunnen passeren (vergelijk Blow Out 
          Preventer = BOP). Dit kleppenblok sluit mechanisch op de 13 3/8” casing head; 
 
   - Yellow Module – een package met diverse capsules (Telecommunication, Power distribution, Down Hole 
      Safety Valve en Hydraulic control capsule) en de Inductive Connector voor vermogen en signalen. 
  
 

  
De uiteindelijke configuratie met Grey Base, Blue Package, Guide Structure en Yellow module. 

De Flowline en Electrical Cable zijn niet weergegeven.  

  
Mock-up van SIS (zonder Guide Frame) 
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Installatiewerktuigen 
 
Om de diverse modules op de zeebodem te plaatsen zijn speciale installatie-systemen nodig die het inzetten 
van natte duikers overbodig maken. De belangrijkste zijn : 
 
   - Manned Working Enclosure (MWE) – een 50 ton zware koepel met open onderzijde. Deze kan aan een 
       boorstang neergelaten worden en sluit op de Grey Base waarna hij leeggepompt kan worden waardoor  
       een droge werkomgeving ontstaat. Aan de bovenzijde is excentrisch een kleine koepel geplaatst waarop  
       een duikerklok (PTC) kan worden aangesloten om personeel binnen te laten. 
    - Personnel Transfer Chamber (PTC) – een speciale duikerklok waarin twee personen naar de MWE 
      gebracht en gehaald kunnen worden. Het wordt aan een flexibele umbilical neergelaten maar heeft ook 
      kleine thrusters om zich te oriënteren en op de MWE-chamber aan te sluiten. 
 
   - Yellow Module Handling Tool (YMHT) – een frame waarin de Yellow Module kan worden gemonteerd 
      om nauwkeurig geïnstalleerd en uitgelijnd te worden. Ook zijn in de latere operationele fase middels dit  
      systeem z.g. Wireline operations in de boorput mogelijk. Dit frame met zijn asymmetrisch profiel en 
      gewicht wordt ook aan een boorstang neergelaten.  

  Manned Working Enclosure (MWE) waarop de  
Personnel Transfer Chamber (PTC) is aangesloten) 

  
Manned Working Enclosure (MWE)  

 

  
Personnel Transfer Chamber (PTC) 

 
 

  
Yellow Module Handling Tool (YMHT) 
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Surface Support Unit (SSU) - TEREBEL 
 
Het oppervlaktevaartuig dat door IFP voor de prototypetesten beschikbaar werd gesteld had een verleden 
als landingsvaartuig uit WO II. Het was meerdere malen omgebouwd en werd o.a. gebruikt voor het testen  
van diverse technieken met flexibele kabel (o.a. Flexo-drilling).  
Het schip werd in de zomer van 1973 in Marseille opnieuw ingrijpend voor de SIS-testen verbouwd. 
 
Aan beide zijden werd een blister van 1 m aangebracht - nodig voor zowel vergroting van het 
draagvermogen als van de stabiliteit i.v.m. de werktoren met modules en uitbreiding van de accommodatie. 
Het voorschip werd vernieuwd, de ronde moonpool kreeg een excentrische rechthoekige uitbreiding (om de 
MWE door te laten), en er werd een derde Schottel-thruster aangebracht voor Dynamic Positioning. Het 
geïnstalleerd vermogen werd aanzienlijk vergroot en de accommodatie werd uitgebreid tot 33 personen (incl. 
20 SEAL technici). 
 

 

  
 
  
 
  
 
 De TEREBEL na de aanpassingen 
                        (hier zonder SEAL-modules) 
 Overall length:  52,05 m 
Width :              13,60 m  
Depth :                4,80 m Draft :                  2,05 m (excl.thrusters) 
Max. Displ. :       1030 metric tons  

Op het dek moest al het speciale equipment een plaats krijgen, waaronder : 
 
   - Een speciaal ontworpen werktoren (Derrick); 
   - Een set lieren (drawworks) met 2 x 400 HP diesels voor de bediening van de boorstang; 
   - Twee risertensioners; 
   - Binnen de Derrick een speciale verticaal vrij bewegende werkvloer (Suspension Table) waaraan de 
          module-string cardanisch wordt afgehangen en dat zelf vertikaal vrij bewegend aan de 52 mm 
          tensioners kabels kan worden gehangen; 
   - Een werktafel (Transport-skid) die op dekniveau van buiten tot binnen de derrick geschoven kan worden 
          om de module-string op te bouwen. 
   - Complete duikinstallatie met decompressiekamer en bediening van de PTC; 
   - Umbilicalwinch en controlecabine. 
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Leveringen door IHC Gusto 
 
Het speciale equipment voor het manipuleren van de modules werd bij IHC Gusto ontworpen en gebouwd.  
 
   - De werktoren is 25 m hoog en heeft een basis van 10 x 7,5 m en een hijscapaciteit van 110 ton. Het 
ontwerp vereiste veel aandacht en goede sterkteberekeningen (Bureau Veritas keur). 
Ze moest een module-string van 100 ton vertikaal in de toren bergen – niet alleen tijdens werkbaar weer, 
maar ook tijdens de vaart op zee. Natuurlijk moest het draagvermogen op het crown-block toereikend zijn 
(110 ton), maar ook de twee Ø 1250 mm schijven voor de tensioner-kabels moesten een plaats aan beide 
zijden van de boventafel krijgen. 
 
Aan de zijde naar het achterdek moest een grote opening vrij blijven om het laden van de modules mogelijk 
te maken. Binnen in de toren zien we vijf verticale stijlen om de modules – die een van een rubberprofiel 
voorziene ring op de hoogte van hun zwaartepunt hebben – soepel tot in de moonpool te geleiden. Twee 
van deze stijlen moeten tijdelijk deels gedemonteerd kunnen worden om het horizontaal transport van de 
modules bij montage en demontage van de string mogelijk te maken en het transport-skid tot over de 
moonpool te kunnen schuiven. 
 
Natuurlijk moet het gewicht beperkt blijven gelet op de stabiliteit van het (kleine) werkschip.  

 

   
De werktoren schoon aan de haak (links) en geplaatst op het schip 
(rechts). Let op de vijf stijlen binnen de toren die binnen twee ringen zijn 
gemonteerd en de grote openingen aan de onderzijde. 

 
 
   - Een set Riser Tensioners van 36 ton bij 125 bar met twee  luchtvaten van elk 1,5 m3 en compressorset. 
         De tensioners staan met de luchtvaten ter weerszijden van de toren opgesteld.  
 
   - Een Transport-skid dat stapsgewijs over twee balken op dek verschoven kan worden met een eenvoudig  
        hydraulisch mechanisme (schoenen met pennen en gaten en kleine cylinders). De tafel meet 4x5 m en 
        kan tot 100 ton belast worden. 
 
   - De werktafel (Suspension-frame) is een altijd aanwezig element in de toren. Ook dit wordt vertikaal geleid  
        tussen de vijf kolommen. In het midden zit de (cardanische) boorstang-ophangtafel (Gimbal-table). 
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Boven:  
In het midden van het Suspension frame wordt de boorstang 
vastgeklemd in een cardanisch blok (Gimbal-table) Het Suspension-frame is hier afgehangen aan de twee tensioner-
kabels. 
  
 
  
Links:  
Het Transport-skid wordt hier gebruikt als werktafel voor pipe-handling. Rechtsonder zien we een van de kleine cylinders voor het 
verschuiven en vastzetten van het skid. 

 
 
 
 

 

  Het Suspension-frame met de afgehangen string tijdens 
de offshore test.  
De tafel hangt hier aan de twee tensionerkabels.  Het stuk boorpijp boven de Gimbal-table glijdt vrij met de 
bewegingen van het schip in de elevator. 
Rechtsvoor het geleidingframe voor de umbilical-bundle. 
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Testen in Tunesië  
 
In het najaar van 1973 vonden de prototype testen plaats nabij het Ashtart-field in de Gulf of Gabes – 
Tunesië. De TEREBEL was daar vanuit Marseille naar toe gevaren met alle equipment aan boord. 
 
In zes weken tijd zijn alle kritieke functies uitgevoerd – de testen waren een succes. 
 

 

  
 
  
 
 Links : 
Suspension table en Yellow Module 
Handling Tool (YMHT) in de toren gezien vanaf het voorschip. Het geheel 
hangt aan het crown-block. 
  
 
  
 Rechts : 
Yellow Module (YM) op de transport-
skid klaar om in de YMHT te worden opgenomen. 

  

 

 
  
 
  
Links :  
YM in de YMHT.  
 
  
 
 Rechts : 
String met YM gereed om neergelaten te 
worden. De Transport-skid is teruggetrokken en de geleidings-
kolommen zijn gesloten. De pijpen voor 
de boorstang liggen gereed.  
Bij de touch-down zal het gewicht van de 
string worden overgenomen door de tensioner-kabels. 

  
 
Referenties:  
 
1973 Offshore Scotland Conference 
      - The SEAL Intermediate System 
 
1973 OTC paper 1834 
      - New offshore recovery advancements for deep water completions 
 
1974 OTC paper 1941 
      - Handling the Seal Intermediate System for Subsea Wellhead Completions  
            from the Support Vessel TEREBEL 


