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Met een kennismakingsreceptie 
op 3 april is het nieuw directie-
team van Staatsolie voorgesteld 
aan de zakenwereld en de rege-
ring. Niet omdat het om nieuwe 
mensen gaat, maar vanwege de 
uitbreiding en samenstelling van 
het team.

N a de inwerkingtreding van de eer-
ste fase van een reorganisatie telt 

Staatsolie 5 directoraten. Bovendien 
heeft bij 3 van de 5 directoraten een ver-
andering van de leiding plaatsgevonden. 
Refining & Marketing wordt nu geleid 
door de directeur Ben Nuboer. Glenn 
Sairras heeft als onderdirecteur de lei-
ding over Production & Development 
en het nieuwe directoraat Exploration 
& Petroleum Contracts wordt geleid 
door onderdirecteur Wim Dwarkasing. 
Algemeen directeur is Marc Waaldijk en 
financieel directeur is Iwan Kortram.

Het was dus nodig dit directieteam 
voor te stellen aan het bedrijfsleven, 
zakenrelaties en regeringsfunctionaris-
sen. Tijdens een kort ‘formeel’ pro-
gramma stelde Waaldijk het team voor 
aan de gasten. In een korte presentatie 
gaf hij ook een beeld van Staatsolie: 
de historie, de ontwikkelingen en de 
toekomstvisie zoals die is vastgelegd in 
de langetermijnvisie “Staatsolie Vision 
2020”.
Zeker uniek was de wijze waarop de 
directie daarna aan het publiek werd 
voorgesteld. In een 10 minuten durende 
film is elk van de directieleden belicht. 
Niet alleen hun carrière en functie bij 
Staatsolie, maar in vogelvlucht ook hun 
levensloop vanaf de geboorte. Hier-
mee werd ook de ‘persoon achter’ het 
directielid belicht. Deze film oogstte 
bijval onder het publiek en heeft er veel 
toe bijgedragen dat het directieteam nu 
goed bekend is bij bedrijfsleven, zaken-
relaties en regeringsfunctionarissen. 

New management team 
introduced

The new management team was introduced to 
the business sector and the government at a 
reception on April 3. Not that the team members 
were new, but the team had changed and had 
been expanded. 

Following the first phase of Staatsolie’s reor-
ganization, 5 directorates were formed. In 3 of 
the 5 directorates, a leadership change took 
place. Director Ben Nuboer now leads Refining & 
Marketing. Glenn Sairras is now deputy director 
of Production & Development and deputy director 
Wim Dwarkasing leads the new Exploration & 
Petroleum Contracts directorate. Marc Waaldijk is 
Managing Director and Iwan Kortram the Finance 
Director.

This management team needed to be introduced 
to the business sector and government officials. 
During a short “formal” program, Waaldijk intro-
duced the team to the guests. In a short presenta-
tion, Waaldijk sketched a picture of Staatsolie: its 
history, development and the vision for its future 
as laid down in the long-term plan “Staatsolie 
Vision 2020.” 
The directors were introduced in a very unique 
way. During a 10-minute film, each management 
team member got a place in the spotlight. Not only 
concerning their career and position at Staatsolie, 
but also in short, their path through life since birth. 
The person within the director was illuminated 
in this way. This film received applause from the 
audience and contributed greatly to making them 
very well known to companies, business relations 
and government officials. 

Introductie nieuw directieteam
Tekst / Text: Kailash Bisessar   Beeld: Ranu Abhelakh

Het nieuw directieteam / The new management team. 

Vanuit links / From left: Wim Dwarkasing, Glenn Sairras, Ben Nuboer, Marc Waaldijk, Iwan Kortram.

De introductiefilm oogste veel bijval onder het publiek.

The introduction film received applause from the audience.



D e Aandeelhouder, de Republiek 
Suriname, en de Raad van Com-

missarissen (RvC) zijn uitermate tevre-
den met de prestaties van Staatsolie in 
het afgelopen boekjaar. Dat lieten zij 
ook blijken door het jaarverslag over 
2006 goed te keuren bij de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 
op 22 maart 2007. De aandeelhouder 
heeft op de AVA zijn waardering uitge-
sproken voor de bijzondere inzet en loy-
aliteit van de directie en het personeel 
in het afgelopen jaar, waarin belangrijke 
voorzieningen zijn doorgevoerd voor de 
verdere ontwikkeling van Staatsolie.
De RvC wordt geleid door waarnemend 
President-Commissaris Stanley Marica 
en bestaat verder uit Rakesh Adhin, Jack 
Kross, Radjen Pahladsingh en Frans 
Kasantaroeno. Harry Kensmil fungeert 
als secretaris van de raad. De aandeel-
houder werd op de AVA vertegenwoor-
digd door minister Gregory Rusland van 
Natuurlijke Hulpbronnen. Naast de RvC 
en de directie waren ook de divisiema-
nagers van Staatsolie aanwezig.

De bruto-omzet van US$ 263,5 miljoen 
in 2006 was een record, evenals de 
olieproductie van 4,8 miljoen vaten. De 
bijdrage aan de betalingsbalans bedroeg 
US$ 106 miljoen. Aan petroleumpro-
ducten zijn ongeveer 5,2 miljoen vaten 
verkocht.
In 2007 zal de focus liggen op verdere 

groei. De totale investeringen voor 2007 
zijn begroot op US$ 71 miljoen, waar-
van US$ 67,9 miljoen bestemd is voor 
productie en exploratie. De doelstelling 
is om in 2007 een jaarproductie van 5,5 
miljoen vaten olie te realiseren. Voor 
de raffinaderij is de doelstelling om in 
totaal 2,65 miljoen vaten te verwerken 
tot verschillende producten. Tevens zal 
het raffinaderij-expansieproject worden 
voortgezet met de derde fase van het 
ontwerp, waarvoor circa US$ 15 mil-
joen is uitgetrokken. 
Het exploratieprogramma ten noor-
den van het Calcuttaveld, Tambared-
jo-Noordwest en Tambaredjo-West 
zal worden voortgezet. Tevens zullen 
voorbereidingen worden getroffen voor 
exploratie in de onshoregebieden Com-
mewijne, Coronie, Uitkijk en Weg naar 
Zee. De activiteiten offshore zullen met 
de nodige aandacht worden gevolgd. 
De belangrijkste activiteit in het off-
shoreprogramma in 2007 zal zijn de 
voorbereidingen voor het boren van een 
exploratieput door Repsol YPF en haar 
partners in de eerste helft van 2008. In 
2007 zal Staatsolie voortgaan met de 
promotie van het Surinaams koolwater-
stoffenpotentieel teneinde investeerders 
aan te trekken voor openstaande onshore
en offshore blokken. 

Het verslag over het boekjaar 2006 staat op onze website 
www.staatsolie.com

Shareholder satisfied with accom-
plishments fiscal year 2006

The Shareholder, which is the Republic of 
Suriname, and the Board of Supervisory 
Commissioners are extremely pleased with 
Staatsolie’s accomplishments during the past fis-
cal year. They showed this by approving the 2006 
annual report during the General Shareholder 
Meeting on March 22, 2007. The shareholder 
expressed his appreciation for the exceptional 
dedication and loyalty shown by the management 
and the employees during the past year, during 
which important provisions were implemented for 
Staatsolie’s further development.  
The Board is led by acting chairman Stanley 
Marica and the members are:  Rakesh Adhin, 
Jack Kross, Radjen Pahladsingh and Frans 
Kasantaroeno. Harry Kensmil is Board secretary. 
Minister Gregory Rusland of Natural Resources 
represented the shareholder at the meeting. The 
Board of Executive Directors and the Division 
Managers of Staatsolie were also present at the 
meeting. 

Records were set in 2006 for the gross turnover of 
US$ 263.5 million as well as in the oil production 
of 4.8 million barrels. US$ 106 million was contrib-
uted to the government budget. Approximately 5.2 
million barrels of petroleum products were sold. 
In 2007, the focus will be on further growth. Total 
investments for 2007 are budgeted at US$ 71 
million, out of which US$ 67.9 million has been 
reserved for production and exploration. The goal 
is to achieve a annual production of 5.5 million 
barrels during 2007. The goal for the refinery is to 
process a total of 2.65 million barrels into various 
products. The refinery expansion project will also 
continue into the third phase of the design, for 
which about US$ 15 million has been reserved. 
The exploration program north of the Calcutta 
field, Tambaredjo-North-West and Tambaredjo-
West will be continued. Preparations will also 
be made for exploration of the onshore areas 
Commewijne, Coronie, Uitkijk and Weg naar Zee. 
Offshore activities will be followed closely. The 
most important activity in the 2007 offshore pro-
gram will be preparations made by Repsol YPF 
and her partners for the drilling of an explora-
tion well in the first half of 2008. During 2007, 
Staatsolie will continue to promote Suriname’s oil 
potential to attract investors to the open onshore 
and offshore blocks. 

The annual report for 2006 can be found on our website 
www.staatsolie.com

Aandeelhouder tevreden over prestaties boekjaar 2006
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Marc Waaldijk presenteert het jaarverslag aan de RvC en de aandeelhouder.

Marc Waaldijk presents the annual report to the Board of Supervisory Commissioners and the shareholder.
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Nieuwe medewerkers geïntroduceerd
Eind maart zijn 25 nieuwe medewerkers, die in de afgelopen 6 maan-
den in dienst zijn getreden, geïntroduceerd. Hoewel de meesten niet 
‘nieuw’ meer waren en op hun werklocatie al waren rondgeleid, is het 
gebruik voortgezet om nieuwelingen kennis te laten maken met het 
bedrijf en de algemeen directeur. De dag startte op Tout Lui Faut, waar 
de medewerkers welkom werden geheten door algemeen directeur 
Marc Waaldijk. Hij gaf in een presentatie de geschiedenis, activiteiten 
en ontwikkelingen van Staatsolie weer. Ook bleef hij stilstaan bij de 
Staatsolie Vision 2020. Dit deel wekte duidelijk interesse gezien het 
aantal vragen. Een van hen vroeg ook onverschrokken aan Waaldijk: 
“Wat moet ik doen om daar te komen, waar u nu bent?” Waaldijk 
drukte de nieuwelingen op het hart zich in te zetten voor Staatsolie 
én hun eigen ontwikkeling zodat ze kunnen groeien op zowel hun 
vakgebied als in de organisatie. Na de kennismaking met Waaldijk, 
kregen de nieuwe medewerkers een rondleiding op het complex te 
Tout Lui Faut door hun collega’s van Refining Operations. Op Saram-
acca – waar de meesten van hen werken – werden de nieuwelingen 
rondgeleid in het productieveld en de verwerkings- en opslagfacilitei-
ten TA58. Met de introductie heeft deze groep medewerkers een goed 
beeld gekregen van het geheel en weten zij wat collega’s op andere 
locaties doen. 

Indiase Reliance Group bezoekt Staatsolie
Begin april is een delegatie van de Reliance Group uit India op bezoek 
geweest bij Staatsolie om te praten over investeringsmogelijkheden in 
het zeegebied (offshore). De belangstelling van Reliance Group voor 
het Surinaams aardoliepotentieel is redelijk te noemen. Niet vergeten 
moet worden dat wij moeten ‘concurreren’ met 120 andere landen 
die ook hun aardoliepotentieel aanprijzen. Sommige van deze landen 
zijn gevestigde namen in de olie-industrie. Bij Staatsolie heeft de 
afvaardiging van de Indiase onderneming een kennismakingsbezoek 
gebracht aan de directie en met de leiding van de divisie Petroleum 
Contracts gesprekken gevoerd. Reliance Group is ook geïnteresseerd 
in deelname in de offshoreblokken 31 en 32, waar respectievelijk 
Maersk Oil en Occidental onder een productiedelingscontract met 
Staatsolie actief zijn. Reliance Group heeft gesprekken gevoerd met 
beide maatschappijen en heeft intussen de exploratiedata van blok 31 
(Maersk Oil) bestudeerd. 
Reliance Group heeft via Amwed Jethu, Honorair Consul van Surina-
me in Engeland, contact gemaakt met Staatsolie. Tijdens haar bezoek 
aan Suriname, heeft de Indiase onderneming ook ontmoetingen gehad 
met de regering en andere bedrijven, omdat zij ook geïnteresseerd is 
in de uraniumexploratie, de agrarische sector en de biobrandstoffen-
sector.
De Reliance Group is de grootste private onderneming in India met 
meer dan 25.000 werknemers. Het bedrijf is actief in de gehele keten 
van de energie- en materialensectoren. De jaarlijkse omzet is meer 
dan US$ 22 miljard. Reliance exporteert producten met een waarde 
van meer dan US$ 11 miljard naar meer dan 100 landen. De dochter-
onderneming Reliance Industries Limited (RIL) behoort tot de meest 
succesvolle bedrijven in de wereld.
De activiteiten van RIL omvatten onder meer de exploratie en produc-
tie van olie en gas, raffinage en marketing van petroleum, petrochemi-
sche producten. Reliance heeft veel ervaring in met name de offshore 
diepwater olie-exploratie en bezit op dit moment de derde grootste 
raffinaderij in de wereld met een capaciteit van 33 miljoen ton per jaar. 
Ook wordt in de Indiase staat Jamnagar gewerkt aan een complexe raf-
finaderij (geïnvesteerd bedrag is US$ 6 miljard) die in december 2008 
operationeel zal zijn. 

Kort nieuws Short Notes

New employees introduced
At the end of March, 25 new employees who had been hired 
within the past 6 months were introduced. Although most of 
them were not new anymore and were already familiar with their 
workplace, they were given a formal introduction to the company 
and the Managing Director. The day began at Tout Lui Faut, where 
Managing Director Marc Waaldijk welcomed the employees. He 
reflected upon the history, activities and development of Staatsolie 
in a presentation. He also dwelled upon the Staatsolie Vision 2020. 
This part sparked great interest as seen by the number of ques-
tions. Someone asked Waaldijk fearlessly, “What do I need to do to 
get your job?” Waaldijk emphasized to the newcomers to work hard 
for Staatsolie and also for their own development so that they can 
grow both in their field as well as in the organization.  
After the meeting with Waaldijk, the new employees received a tour 
of the Tout Lui Faut complex by employees of Refining Operations. 
At Saramacca – where most of them work – the newcomers were 
given a tour of the production field and the processing and storage 
facilities TA58. With this introduction, these employees got a good 
look at the entire company and now know what their colleagues do 
at the other locations. 

Reliance Group from India visits 
Staatsolie
Early April, a delegation from the Reliance Group from India 
visited Staatsolie to inquire about offshore investment possibilities. 
The interest of the Reliance Group in the Surinamese petroleum 
potential can be called reasonable. We must not forget that we 
are competing with 120 other countries who are also promoting 
their petroleum potential. Some of these countries are established 
names in the oil industry.  The representative of the Indian compa-
ny visited the directors at Staatsolie and conducted meetings with 
the management of the Petroleum Contracts division. Reliance 
Group is also interested in participating in the offshore blocks 31
and 32, where Maersk Oil and Occidental, are respectively active 
in a production-sharing contract with Staatsolie. Reliance Group 
conducted meetings with both companies and has in the mean-
time studied the exploration data from block 31 (Maersk Oil). 
Reliance Group contacted Staatsolie via Amwed Jethu, Honorary 
Consul of Suriname in England. During their visit to Suriname, 
the Indian company also met with the government and other 
companies, as they are also interested in uranium exploration, the 
agricultural sector and the bio-fuel sector.
The Reliance Group is the largest private business in India with 
more than 25,000 employees. The company is active in the entire 
chain of the energy and material sectors. Their annual turnover is 
more than US$ 22 billion. Reliance exports products with a value 
of more than US$ 11 billion to more than 100 countries. Their 
subsidiary, Reliance Industries Limited (RIL), is one of the most 
successful companies in the world.
The activities of RIL involve the exploration and production of oil 
and gas, refining and marketing of petroleum, petrochemical prod-
ucts. Reliance has a great deal of experience in namely offshore 
deep water oil exploration and possesses the third largest refinery 
in the world with a capacity of 33 million tons per year. In the 
Indian city of Jamnagar, a complex refinery (investment of US$ 6 
billion) is being constructed which is planned to be operational in 
December 2008. 



Op 14 maart is de duizendste pro-
ductiebron in gebruik genomen. 
Wat het aantal bronnen betreft 
een mijlpaal, want ergens is er 
toch iets magisch aan het getal. 
Voor de operaties brengt het toe-
nemend aantal bronnen de nodige 
uitdagingen met zich mee. 

H et aantal neemt jaarlijks toe, maar 
het personeel dat voor de produc-

tiebronnen moet zorgen, is de afgelopen 
jaren niet noemenswaardig toegenomen.
“Dit betekend dat we harder en effi-
ciënter zijn gaan werken”, zegt Prediep 
Goerdajal, acting manager Production 
Operations. Zijn divisie is verantwoor-
delijk voor de productie, verwerking 
en het transport van de olie naar de 
raffinaderij. “Onze operators zijn nu 
allrounders.”

Complex
Met een huidige gemiddelde dagproduc-
tie van 14.000 vaten (1 vat = 159 liter) 
uit iets meer dan 1000 bronnen, worden 
zaken in perspectief geplaatst. In Texas, 
VS, is de gemiddelde olieproductie per 
put per dag minder dan zes vaten per 

dag, weliswaar zijn deze al bijna een 
eeuw in productie. Kijken we naar het 
Midden-Oosten, dan zijn bronnen met 
een productie van 5000 vaten per dag 
geen uitzondering. Het heeft allemaal te 
maken met het olieveld en de soort olie. 
Onze olievelden, Tambaredjo en Cal-
cutta, zijn marginaal en vrij complex.
Het beheer van de productiebronnen 
wordt gedaan door de afdeling Field 
Production. Aangezien het om een vrij 
groot gebied gaat – Tambaredjo circa 
150 km2 met ruim 50 kilometer aan 
wegen en Calcutta ongeveer 15 km2

– zijn de velden in clusters opgesplitst. 
Elke cluster heeft operators. 
De operator moet ervoor zorgen dat 
de bronnen blijven  produceren. Klein 
onderhoud, dat vroeger door een andere 
afdeling werd gedaan, is nu ook onder-
deel van zijn taak. De operators van 
nu hebben meer te doen, Ze moeten 
nu zelfstandig het mechanisch en elek-
trisch onderhoud op bronnen uitvoeren. 
Daarnaast moeten zij in staat zijn om 
andersoortige testen op een bron uit te 
voeren met bijvoorbeeld de agarunit 
(apparaat waarmee verschillende metin-
gen tegelijk kunnen worden gedaan) en 
down hole drukmeters (meters waarmee 

Our operators are 
jacks-of-all-trades

On March 14th, the 1000th oil well was taken 
into production. This is a milestone in terms of 
well numbers because the number “thousand” 
indicates something magical. For operations, the 
increasing number of wells brings many new 
challenges. 

The numbers increase yearly, while the number 
of employees responsible for these production 
wells has not significantly increased in the last few 
years. “This means that we must work harder and 
more efficiently,” says Prediep Goerdajal, acting 
manager of Production Operations. His division 
is responsible for the production, processing and 
transporting of the crude oil to the refinery. “Our 
operators are now jacks-of-all-trades.” 

Complex 
With a current average daily production of 14,000 
barrels (1 barrel = 159 liters) flowing from slightly 
more than 1000 wells, information can be exam-
ined in perspective. In Texas (USA), the average 
amount of oil flowing out of their century old wells 
is less than six barrels per well per day. Looking 
toward the Middle East, wells producing 5000 
barrels per day are common. The differences lie 
in the oil field and the type of oil.  Our Tambaredjo 
and Calcutta oil fields are marginal and quite 
complex. 
The Field Production department is responsible 
for the management of the production wells. 
The fields are divided into clusters because the 
area is quite extensive  – Tambaredjo is approx. 
150 km2 with more than 50 kilometers of roads 
and Calcutta is about 15 km2. Every cluster has 
operators. 
The operator is responsible for keeping the wells 
producing. Small maintenance, previously entrust-
ed to a separate department, is now included 
in their duties. The current operators have more 
work. They must now independently execute the 
mechanical and electrical maintenance of the 
wells. They must also be capable of using equip-
ment to conduct specific tests on the wells, 
such as the agar-unit (machine whereby various 
measurements can be made simultaneously) and 
down-hole pressure meters (meters for measuring 
well pressure). Measurements of the produced oil, 
water and gas volumes are taken using the agar-
unit on the wells. 

Experienced 
The field is so vast, that the work takes place by 
car or moped. It is vital that an operator efficiently 
sets out his work for the day so that everything 
needing to be done in his assigned part of the 
field is done in one trip. Otherwise time is wasted 
driving back and forth.  
Every operator is responsible for a number of 
wells. The number of wells per operator has gradu-

Onze operators 
zijn allrounders

Tekst / Text: Kailash Bisessar 

Prediep Goerdajal (l) bevestigt het: de 1000ste productiebron in Tambaredjo is een feit. 
Stafleden, well operators en Glenn Sairras (midden achter) waren ook erbij.

Prediep Goerdajal (l) confirms it: the 1000th production well in Tambaredjo is a fact. 
Staff, well operators and Glenn Sairras (in the mid back) were also present.
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de druk in de bron wordt opgemeten). 
Met de agarunit worden ook productie-
volumemetingen van olie water en gas 
gedaan op de putten. 

Rijper 
Het veld is uitgestrekt, dus gebeurt het 
werk met de auto of bromfiets. Zaak 
is dus dat een operator zijn werk goed 
uitzet, zodat bij 1 keer uitrijden alles 
gedaan wordt wat er voor die dag op 
schema staat in dat deel van het veld dat 
aan hem is toegewezen. Anders wordt 
het heen en weer rijden. 
Elke operator heeft een aantal bronnen 
onder zijn verantwoordelijkheid. Gaan-
deweg is het aantal bronnen per operator 
toegenomen. “Ze zijn rijper geworden”, 
verklaart Goerdajal de manier waar-
op hierop is ingespeeld. “De operators 
wachten niet meer op opdrachten van 
hun meerdere. Ze weten wat hun taken 
zijn, nemen zelf initiatieven, plannen en 
voeren uit. Ze regelen hun werk zodanig 
dat alles in één keer wordt gedaan. Het 
proces hiertoe is enkele jaren geleden 
ingezet en werpt nu zijn vruchten af.” 
Het Tambaredjoveld draagt voor circa 
90 procent bij aan de totale produc-
tie, de rest komt uit het Calcuttaveld. 
Het Calcuttaveld wordt geproduceerd 
volgens het natte model, waarbij de 
zwamp niet wordt ingepolderd. Er is een 
minimaal aantal dammen aangelegd en 
productiefaciliteiten en werkprocedures 
zijn aangepast.
Het onderhoud van de infrastructuur 
(waterwegen, kanalen, wegen, dam-
men) in de productievelden is ook een 
verantwoordelijkheid van Production 
Operations. Met de hevige regens dezer 
dagen, is het onderhoud in vooral het 
Tambaredjoveld een zware klus. “We 
moeten ervoor zorgen dat het gebied 
droog blijft, maar door de aanhoudende 
regens zijn grote delen onder water”, 
zegt Goerdajal. “Ook dat vraagt om de 
nodige creativiteit, want de bronnen 
in die delen moeten ook onderhouden 
worden.”

Enorme druk
Het produceren van de olie uit onze 
complexe olievelden is niet zo eenvou-
dig. Het is niet gewoon een kwestie van 
een gat boren, daarop een pomp plaat-
sen en dan de olie naar boven halen. 
“Vanaf het moment dat een bron is 
geboord”, zegt Goerdajal, “is die onder 
beheer van Production Operations. Wij 
moeten ervoor zorgen dat de put blijft 
produceren.”
Samen met de olie komt er water mee 

uit de ondergrond. Dit is een nor-
maal verschijnsel. De afgelopen jaren 
is het percentage water toegenomen, 
wat gevolgen heeft voor de verwer-
king en zuivering. “We moeten per dag 
ruim 60.000 vaten water verwerken om 
14.000 vaten olie te krijgen. Dit legt 
een enorme druk op de verwerkingsca-
paciteit. Onze grootste uitdaging nu is: 
hoe kunnen wij de bestaande faciliteiten 
zodanig upgraden om meer water te 
behandelen?” Een antwoord vinden op 
deze vraag is belangrijk, omdat volgens 
de strategische doelstellingen in 2012 
de productie op 16.000 vaten per dag 
moet zitten. 
“Er gaat veel worden geïnvesteerd in 
de behandeling van het meegeprodu-
ceerde water”, zegt Goerdajal. “Uit de 
evaluaties van de plannen is gebleken 
dat deze investeringen rendement zul-
len opbrengen.” In de olie-industrie 
zijn hoge waterpercentages niet onge-
bruikelijk. Er zijn zelfs velden die een 
waterpercentage van 90 en meer heb-
ben. In Californië (VS) zijn er velden 
die dagelijks bijna een miljoen barrels 
water produceren tegen een olieproduc-
tie van nog geen 35.000 barrels olie per 
dag. De uitdaging is om desondanks 
winstgevend te blijven produceren. “We 
hebben in de wereld rondgekeken en ik 
ben er van overtuigd dat wij in staat zijn 
het te doen.”

Aandacht  
Goerdajal heeft al een jaar de leiding bij 
Production Operations. Hij nam het roer 
over van Glenn Sairras na diens benoe-
ming tot onderdirecteur. “Het was niet 
moeilijk over te nemen. Ik ben gegroeid 
in de operaties, eerst 10 jaren bij Explo-
ratie & Veldevaluatie  en daarna 8 jaren 
bij productie. Bovendien heb ik een 
goede begeleiding gehad van Sairras.” 
Hij wil nu – mede in het licht van de 
geprojecteerde productieverhoging – 
prioriteit geven aan de verdere ontwik-
keling van de zwampoperaties. Verder 
nog de invoering van het testen van de 
bronnen volgens nieuwe technologieën 
en apparatuur. “We gaan ook aandacht 
besteden aan het verder uitbouwen van 
de productieorganisatie; ervoor zorgen 
dat de juiste mensen op de juiste plaats 
zijn.”
Een van de maatregelen die direct te 
maken hebben met productieverhoging 
is de installatie van grotere pompen op 
de bronnen. Ook zal het vloeistofge-
drag in het pijpleidingennet in het veld 
worden geëvalueerd en zullen eventuele 
knelpunten worden opgeheven. Maar de 

ally increased. “They are more experienced now,” 
states Goerdajal on the manner in which the work 
is done. “The operators do not wait for orders from 
their supervisors. They know what their job is and 
they initiate, plan and execute their duties. They 
organize their work so that everything can be 
completed in one time. This process began sev-
eral years ago and is now beginning to bear fruit.” 
The Tambaredjo field contributes about 90 percent 
of the total production, with the rest coming from 
the Calcutta field. In the Calcutta field, produc-
tion is done using the wet model. A minimum 
number of dams have been placed and produc-
tion facilities and work procedures have been 
adjusted. Production Operations is responsible for 
the maintenance of the infrastructure (waterways, 
channels, roads, dams) in the production fields. 
Maintenance, especially in the Tambaredjo field, 
is a difficult job with the heavy rains this time of 
year. “We need to keep the area dry, but with the 
frequent rainfall, large areas are under water,” says 
Goerdajal. “That requires creativity because the 
wells in these areas must also be maintained.” 

Enormous pressure
Producing oil from our complex oil fields is not 
easy. It is not only drilling a hole, placing a pump 
and pumping the oil out of it. “From the time a 
well is drilled,” says Goerdajal, “it becomes the 
responsibility of Production Operations. We must 
keep the well producing.” 
It is a normal occurrence that water is pumped 
together with oil out of the well. The last several 
years, the percentage of water in the mixture has 
increased, which has had consequences for pro-
cessing and purification. “We must process more 
than 60,000 barrels of water per day to get 14,000 
barrels of oil. This places enormous pressure on 
the processing capacity. Our greatest challenge is 
now: how can we improve the current facilities in 
order to treat more water?” Finding an answer to 
this question is important, because according to 
the strategic goal, production must be brought to 
16,000 barrels per day by 2012. 
“A great deal will be invested to treat this simultane-
ously produced water,” says Goerdajal. “Evaluating 
these plans, it appears that these investments will 
yield returns.” High water percentages are not 
uncommon in the oil industry. There are even oil 
fields producing more than 90 percent water. In 
California (USA), there are fields which produce 
almost a million barrels of water daily with an oil 
production of less than 35,000 barrels per day. The 
challenge is to stay profitable despite this. “We 
have examined this worldwide and I am convinced 
that we are capable of doing this.”

Attention 
For a year now, Goerdajal has been acting man-
ager of Production Operations. He took over from 
Glenn Sairras who was promoted to deputy direc-
tor. “It was not easy to take over. I have grown in 
the operation, first 10 years in exploration and field 



evaluation and then 8 years in production. Most 
importantly, I have been taught well by Sairras.” 
He now wants to give priority to the further devel-
opment of the swamp operations, in light of the 
projected production increases. Further yet, the 
introduction of well testing using new techniques 
and equipment. “We are also going to give atten-
tion to the further expansion of the production 
organization; making sure that the right people are 
in the right job.” One of the measures directly relat-
ing to an increase in production is the installation 
of larger pumps on the wells. The behavior of the 
liquids in the pipeline network in the field will also 
be evaluated to solve eventual problems. But for 
now, the greatest challenge is water - water falling 
from the sky as well as water in the ground. From 
the sky? Yes. Goerdajal estimated that on the day 
prior to this interview, approximately 80,000 bar-
rels of rain fell in the area. “Almost as much as we 
must process in a day. And the end of the rainy 
season is not yet in sight. For the time being, water 
treatment is an important issue.”  

From drilling to production
A whole process is involved before one drop of oil is 
brought out of the ground. First, the oil must be found 
(exploration). That occurs in various ways, such as 
studying maps of the subsoil, seismic (whereby “pic-
tures” of the subsoil are made) and exploratory drilling. 
Based upon the information gathered, the amount of oil 
in the ground can be determined: the reserves. After a 
decision is made to produce the reserves, the neces-
sary infrastructure is then put into place. On land, that 
means developing roads, drilling locations and chan-
nels. In the swamp, water ways are made. Using a rig 
machine, a hole is drilled to the oil rich sand layer (about 
300-500 meters deep). Production Operations comes 
in during the final phase of the drilling process. Based 
upon samples taken, the production behavior can be 
predicted and it is then determined which production 
technique will be used on that particular well. Finishing 
and pumping rate are taken into consideration for this. 
When the well is drilled, a pump is put into place to 
pump the oil up. The pump is connected to the electric-
ity net and pipeline system in the field. The Production 
Operations department installs the pump. The pumpjack 
and the moyno-pump are used by Staatsolie. Only ten 
pumpjacks are still used in the oil fields. About 15 years 
ago, moyno-pumps came into use because they are 
easier to set up, less expensive and more efficiently 
bring the oil from the subsoil. This year, experiments with 
heavier pumps will be conducted to get more production 
from the wells. In total, there are more than 1000 wells 
producing more than a total of 14,000 barrels of oil per 
day (1 barrel = 159 liters).
Water comes from the ground together with the oil. The 
oil from the wells flows through pipelines from the field 
to installations where the water is removed. After filtering 
the water several times, it is returned to the environment 
clean and safe. The oil is placed in storage tanks and is 
pumped through a 55-kilometers underground pipeline 
from district Saramacca to Staatsolie’s refinery at Tout 
Lui Faut in district Wanica.  

Van boren tot produceren

Voordat 1 druppel olie uit de grond komt, 
gaat er een heel proces vooraf. Eerst 
wordt naar de olie gezocht (exploratie). 
Dat gebeurt op verschillende manieren, 
zoals het bestuderen van kaarten van 
de ondergrond, seismiek (waarbij ‘foto’s’ 
van de ondergrond worden gemaakt) 
en exploratieboringen. Aan de hand van 
verzamelde gegevens, kan worden vast-
gesteld hoeveel olie er in de grond voor-
komt: de reserves. 
Nadat het besluit is genomen om de 
reserves te produceren, wordt de nodige 
infrastructuur aangelegd. Op land zijn dat 
wegen, boorlocaties en kanalen. In de 
zwamp worden waterwegen aangelegd. 
Met een boormachine wordt dan een gat 
geboord tot de oliehoudende zandlaag 
(zo’n 300-500 meter diep). In de eindfase 
van het boorproces komt Production Ope-
rations er bij. Aan de hand van monsters 
wordt het productiegedrag voorspeld 
en vastgesteld hoe de bron zal worden 
geproduceerd. Hierbij komen zaken bij 
kijken zoals de afwerking en de pomp-
snelheid. Wanneer de bron is geboord, 
wordt er een pomp op geplaatst om de 
olie naar boven te brengen. De pomp 
wordt aangesloten op het elektriciteitsnet 
en het pijpleidingensysteem in het veld. 
Het plaatsen van de pomp gebeurt door 
een afdeling van Production Operations. 
Bij Staatsolie wordt de ja-knikker en de 
moynopomp gebruikt. Van de ja-knikkers 
zijn er nog maar tien in het olieveld. Zo’n 
15 jaren geleden is overgestapt op moy-
nopompen, omdat die goedkoper en mak-
kelijker op te zetten zijn en de olie beter uit 
de grond halen dan de ja-knikkers. Dit jaar 
nog zal er geëxperimenteerd worden met 
zwaardere pompen om meer productie uit 
de bronnen te halen. In totaal zijn er nu 
meer dan 1000 bronnen die samen ruim 
14.000 barrels olie per dag opbrengen 
(1 barrel = 159 liter). Samen met de olie 
komt er ook water uit de grond. De olie uit 
de bronnen gaat via pijpleidingen in het 
veld naar installaties waar het water eruit 
wordt gehaald. Nadat het water een paar 
keer is ‘gezeefd’, is het schoon en veilig 
voor het milieu. De olie gaat naar opslag-
tanks en wordt via een ondergrondse 
pijpleiding van 55 kilometer verpompt 
vanuit het district Saramacca naar de raf-
finaderij van Staatsolie te Tout Lui Faut in 
het district Wanica. 

grootste uitdaging nu blijft het water. 
Zowel water dat uit de hemel valt als 
water dat uit de grond komt. Uit de 
hemel? Ja. Goerdajal rekent uit dat op 
de dag voor het interview met hem er 
ongeveer 80.000 barrels regen in het 

gebied is gevallen. “Bijna net zoveel 
dus al we op een dag moeten verwerken. 
En de regentijd is nog lang niet voorbij. 
De komende periode staat dus echt in 
het teken van de waterbehandeling.” 
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Boorinstallatie / Drilling Rig.

Plaatsen van de pomp / Installation of the pump.

Een producerende bron met een “moynopomp” / 
A production well driven by a moyno pump.
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Veteranenvoetballers waren naar Curaçao 
Medewerkers van Staatsolie houden het niet alleen bij hun werk. 
Ondanks alle drukte vinden zij toch tijd om samen met elkaar te spor-
ten of andere leuke dingen te doen. Zo is er al jaren een veteranvoet-
balgroep die regelmatig wedstrijden speelt. Drie jaar geleden heeft 
deze groep het initiatief genomen om op gezette tijden een bezoek te 
brengen aan een veteranenteam buiten de grenzen van Suriname. In 
2004 heeft het team een bezoek gebracht aan Petrotrin op Trinidad. 
Het succes toen (zowel voetbal als ontspanning) smaakte naar meer en 
dus werd van 17 tot en met 22 mei Curaçao aangedaan. Daar was het 
veteranenteam van Refineria Isla (Curazao) S.A de gastheer. Er zijn 
twee wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd was tegen een vetera-
nenteam bestaande uit spelers van Surinaamse origine (2-2 eindstand). 
In de tweede wedstrijd moesten de Staatsolie-veteranenvoetballers 
hun meerdere erkennen in hun gastheren (1-2 verlies). De groep heeft 
in het vooruitzicht om over twee jaar Brazilië te bezoeken. Maar eerst 
gaan zij zich voorbereiden op de tegenbezoeken van de veteranen van 
Petrotrin en Refineria Isla. 

Veteran soccer players to Curaçao 

Employees of Staatsolie do more than just their jobs. Despite 
all the busyness, they still make time to participate in sports or 
other fun activities with each other. For years now, a veteran 
soccer group has been regularly playing soccer matches. Three 
years ago, this group took the initiative to schedule regular visits 
to veteran teams outside the borders of Suriname. In 2004, the 
team visited Petrotrin in Trinidad. The success of this trip (in soc-
cer as well as enjoyment) led to the planning of another, and so, 
from 17 through 22 May, a visit was paid to Curaçao. The hosts 
were the Refineria Isla (Curaçao) S.A veteran team. Two matches 
were played. The first was against a veteran team with players 
originating from Suriname (2-2 final score). In the second match, 
Staatsolie’s veteran soccer team lost to the host (1-2 loss). The 
group plans to visit Brazil in two years. But first, they need to pre-
pare themselves for the return matches against the veteran teams 
of Petrotrin and Refineria Isla. 

Kort nieuws Short Notes

Suriprofs bij Staatsolie
De Suriprofs hebben hun 2-jaarlijkse reis naar Suriname afgesloten 
met een bezoek aan Staatsolie. De Suriprofs zijn Nederlandse profes-
sionele voetballers die in Suriname zijn geboren of van wie tenminste 
één van de ouders uit Suriname afkomstig is. Onder de vlag van de 

gelijknamige stichting (opgericht in 1988) brengt elk jaar een team een 
bezoek aan Suriname. Bij de oprichting was de primaire doelstelling 
om de voetbalsport in Suriname te promoten, vooral gericht op kin-
deren. Maar vanwege de minder rooskleurige sociale omstandigheden 
waarin kinderen in Suriname vaak moeten leven, is de stichting zich 
ook gaan richten op projecten op andere gebieden, zoals het faciliëren 
van eerste levensbehoeften.  
De Suriprofs hebben dit jaar meegedaan aan de Parbo Bier Cup, 
samen met de U-23 selecties van Suriname, Frans-Guyana en Guyana. 
Overigens is het toernooi gewonnen door de Surinaamse selectie. 
Staatsolie heeft als een van de belangrijke sponsors van het toernooi de 
komst van de Suriprofs mogelijk helpen maken. Op 9 juni waren spelers 
en begeleiders van Suriname U-23 en Suriprofs te gast bij Staatsolie op 
Tout Lui Faut, waar hen een lunch werd aangeboden. Op programma 
waren ook een presentatie en een rondleiding door de raffinaderij. Het 
werd een ongedwongen en sfeervolle middag, waarbij personeelsleden 
van de gelegenheid gebruik maakten foto’s te maken met de Nederlandse 
voetballers of om handtekeningen te verzamelen. Aan het eind van het 
bezoek overhandigde voorzitter en trainer Stanley Menzo (ex-Ajax) een 
originele t-shirt van de Suriprofs aan Sam Murli, manager Marketing. 

Suriprofs at Staatsolie
The Suriprofs ended their biannual trip to Suriname with a visit to 
Staatsolie. The Suriprofs are professional Dutch soccer players 
who have either been born in Suriname or who have at least one 
parent of Surinamese origin. Arriving under the flag of the foun-
dation with the same name, (established in 1988), a team visits 
Suriname every two years. The primary objective for its establish-
ment was to promote soccer in Suriname, focusing primarily on 
children. But due to the paltry conditions in which Surinamese 
children must often live, the foundation has also begun to involve 
themselves in other areas, such as the providing of basic needs. 
The Suriprofs participated in the Parbo Bier Cup this year together 
with the under-23 years (U-23) selections from Suriname, French 
Guyana and Guyana. The tournament was won by the Surinamese 
selection. 
Staatsolie was one of the main sponsors of the tournament, help-
ing make the arrival of the Suriprofs possible. On June 9, players 
and officials of Suriname U-23 and Suriprofs were Staatsolie’s 
guests at Tout Lui Faut. A presentation and tour of the refinery 
were also on the agenda. It was a relaxed and enjoyable afternoon 

whereby employees took advantage of the opportunity to have 
their pictures taken with the Dutch soccer players and to collect 
their autographs. At the conclusion of the visit, president and 
trainer Stanley Menzo (ex-Ajax) gave Marketing Manager Sam 
Murli an original Suriprofs t-shirt. 

Vanuit links / From left: Stanley Menzo (Suriprofs), André Sam Sin (manager Engineering & Drilling 
Staatsolie), Kenneth Jaliens (coach Suriname U-23), Winston Bogarde (Suriprofs).

Sam Murli ontvangt van Stanley Menzo een origineel t-shirt van de Suriprofs.

Sam Murli receives an original Suriprofs t-shirt.

Fo
to

’s 
/ P

ho
to

s:
 K

ai
la

sh
 B

is
es

sa
r



10  S T A A T S O L I E  N I E U W S  • No. 2  • Juni  / June 2007

Current status as starting point 
for improving data management 

Oil and gas companies throughout the world have 
an enormous amount of specialized data available 
i.e. geological and production data. This information 
must be safely stored and readily available to the 
people who need to work with it. The Exploration & 
Production (E&P) Data Management department 
is responsible for the storage and management of 
this wealth of information. 

Exploration and production data is of high value, 
because it is very costly to gather. Exploration and 
production cost a great deal of money. It is then 
of ultimate importance that the data gained from 
these activities is safely stored and managed. 
Managing the data is not easy. It involves informa-
tion from the beginning of Staatsolie. Data is also 
somewhat spread out and is either not available 
to every interested party or the availability is 
difficult because one does not know where it is 
stored. Last year, the first steps were taken toward 
improving this situation. 

Structured 
There are electronic as well as non-electronic 
exploration and production data. The electronic 
includes more production data, geological infor-
mation on the reservoir, seismic data and explora-
tion data. The non-electronic data involves soil 
samples (exploration and production samples 
taken during drilling) and emulsion/oil samples, 
maps, reports and studies. Printed data is stored 
in the library. All this information provides a good 
picture of the production field, which in turn is 
input for the exploration and production strategy. 
“Everyone agrees that the storage and manage-
ment of the exploration and production data 
needed to be structured,” says Vikash Rambaran 
Mishre, the head of the E&P Data Management 
department.” Beginning this year, various projects 
will be executed to improve this. This improve-
ment project will be executed together with the 
internationally renowned company Schlumberger 
Information Solutions (SIS) in phases. SIS is a 
worldwide service provider to the oil and gas 
industry in the areas of software, hardware and 
information management. 

Starting point 
In mid 2006, the E&P data management system 
of Staatsolie underwent an evaluation as the first 
step in the improvement project. We examined 
the current situation and where we wanted to be. 
The findings of the evaluation were presented to 
the Board of Directors in March of this year and a 
green light has been given for the follow-up. 
Rambaran Mishre says that a strategy has been 
made together with the consultant to improve 
information management. “We examined the 
exploration and production objectives in the stra-
tegic long term plan to determine where we want 

Olie- en gasmaatschappijen in de 
hele wereld beschikken over een 
enorme hoeveelheid specialistische 
data. In dit artikel  houden we het 
alleen op de geologische en pro-
ductiegegevens. Al deze informa-
tie moet veilig worden opgeslagen 
en beschikbaar zijn voor de men-
sen die ermee moeten werken. Bij 
Staatsolie zorgt de afdeling Explo-
ration & Production (E&P) Data 
Management voor de opslag en het 
beheer van de informatieschat. 

E xploratie- en productiegegevens 
hebben een hoge waarde, omdat het 

een nogal kostbare zaak is de informatie 
te verzamelen. Exploratie en productie 
kosten namelijk een hoop geld. Het is 
daarom uitermate belangrijk dat de data 
die uit deze activiteiten wordt verkregen, 
goed wordt opgeslagen en beheerd. 
Managen van de data is niet eenvoudig. 
Het gaat om informatie die terug gaat 
tot het begin van Staatsolie. Ook ligt 
data nogal verspreid en is niet voor elke 
belanghebbende toegankelijk of is de 
toegang moeilijk omdat je gewoon niet 
weet waar te zoeken. Vorig jaar zijn de 
eerste stappen gezet op weg naar een 
gewenste situatie

Gestructureerd 
Er zijn zowel elektronische als niet-
elektronische exploratie- en productie-
gegevens. De elektronische zijn onder 
meer productiegegevens, geologische 
informatie van het reservoir, seismi-

sche data en exploratiegegevens. De 
niet-elektronische zijn bodemmonsters 
(getrokken tijdens het boren van explo-
ratie- en productiemonsters) en emul-
sie-/oliemonsters, kaarten, verslagen en 
studies. De gedrukte data wordt opge-
slagen in de bibliotheek. Met al deze 
informatie kan een goed beeld van het 
productieveld worden verkregen, wat 
weer een input is voor de exploratie- en 
productiestrategie.
“Iedereen was het erover eens dat de 
opslag en het beheer van exploratie- en 
productiedata moet worden gestructu-
reerd”, zegt Vikash Rambaran Mishre, 
afdelingshoofd van E&P Datamanage-
ment.” Daarom zullen er vanaf dit jaar 
diverse projecten worden uitgevoerd om 
te komen tot een verbetering. Samen met 
het internationaal gerenommeerd bedrijf 
Schlumberger Information Solutions 
(SIS) zal dit verbeteringstraject gefa-
seerd worden uitgevoerd. SIS is wereld-
wijd een dienstverlener in de olie- en 
gasindustrie op het gebied van software, 
hardware en informatiemanagement.

Vertrekpunt 
Als eerste stap in het verbeterproject is 
medio 2006 het E&P datamanagement-
systeem van Staatsolie aan een beschou-
wing onderworpen. Er is gekeken naar 
de huidige situatie en waar we willen 
zijn. De bevindingen van de assessment 
zijn in maart dit jaar gepresenteerd aan 
de directie en er is groenlicht gegeven 
voor het vervolg. Rambaran Mishre zegt 
dat samen met de consultant een strate-
gie is uitgewerkt om te geraken tot ver-
betering van de informatiemanagement. 

Huidige status als vertrekpunt 
voor verbetering datamanagement

Tekst / Text: Kailash Bisessar

Vikash Rambaran Mishre tijdens zijn presentatie op Trinidad over verbetering van de datamanagementsystemen bij Staatsolie.

Vikash Rambaran Mishre gives a presentation in Trinidad about improvement of the Staatsolie data management systems.



V E R T R O U W E N  I N  E I G E N  K U N N E N C O N F I D E N C E  I N  O U R  O W N  A B I L I T I E S 11

to be.” These strategic objectives are: a production 
level of 16,000 barrels of oil per day in 2012 and 
the adding of 65 million barrels to the reserves. “In 
certain areas we are now good and we use this as 
a starting point to go on to an improved system.”

Integrated system
As an example of what now works well, Rambaran 
Mishre mentioned the system within which explo-
ration and production data is stored, the EPISM. 
In this system, data from every production well 
is safely stored in great detail from the time it is 
drilled and taken into production. There are good 
back-ups of the electronic data and the system, 
which controls the submitted data for validity 
works satisfactorily. The stored samples are well 
categorized and orderly.  
In summary, the project must result in:
- an integrated system of all data, electronic as 
well as non-electronic;
- facilitating the availability of the electronic data, 
using computer applications;
- everyone knowing where to find the various 
information; 
- safely stored data; and
- procedures that are in place for the introduction  
and assimilation of data delivered by external 
service providers. 

Reliable data
Phase 1 of the project began in October 2007. 
Among other things, the data in EPISM will be 
cleaned up during this phase. By the middle of 
next year, the first concrete improvements should 
be visible to the user. The launching of a so-called 
web-enabled work environment, whereby all elec-
trical data will be available from one central point, 
will then take place. The first phase of this project 
should be completed by the end of 2008.   
Implementation of the improvements will bring 
many advantages. “It will take less time and ener-
gy for those interested to find the correct data. And 
it will be possible to immediately receive reliable 
data.” The availability of reliable data is important 
for the production – among others, for making 
forecasts – the drafting of drilling programs and 
the building of a trustworthy geological model of 
the reservoir. 

“Wij hebben gekeken naar de exploratie- 
en productiedoelen in het strategisch 
meerjarenplan om vast te stellen waar we 
willen zijn.” Die strategische doelen zijn: 
een productieniveau van 16.000 vaten 
olie per dag in 2012 en toevoegen van 
65 miljoen vaten aan de reserves. “Met 
bepaalde delen zitten we nu wel goed en 
dit gebruiken we als vertrekpunt om te 
gaan naar een verbeterd systeem.”

Geïntegreerd systeem
Als voorbeeld van wat nu vrij goed 
werkt, noemt Vikash het systeem waarin 
exploratie- en productiegegevens wor-
den opgeslagen, EPISM. In dit systeem 
wordt heel gedetailleerd en secuur 
de gegevens van elke productiebron 
opgeslagen vanaf die is geboord en in 
productie genomen. Van de elektro-
nische data zijn er goede back-ups en 
het systeem waarmee ingevoerde data 
wordt gecontroleerd op juistheid werkt 
naar tevredenheid. Ook zijn de opgesla-
gen monsters goed gecategoriseerd en 
geordend.  
Samengevat komt het erop neer dat het 
project moet resulteren in:
- een geïntegreerd systeem van alle data, 

zowel elektronische als niet-elektro-
nische;

- de toegankelijkheid van de elektroni-
sche data vergemakkelijken, waarbij 
gebruik zal worden gemaakt van IT-

toepassingen;
- dat iedereen weet wat waar te vinden is; 
- goed beveiligde data; en
- dat er procedures zijn voor de invoering 

en overname van data die door externe 
dienstverleners wordt aangeleverd. 

Betrouwbare data
Fase 1 van het project start in oktober 
2007. In deze fase zal onder meer de 
data in EPISM worden opgeschoond. 
Tegen medio volgend jaar moet de eer-
ste concrete vernieuwing zichtbaar wor-
den voor de gebruiker. Dan vindt de 
lancering plaats van een zogenaamde 
‘web enabled’ (werkend met een inter-
netbrowser) werkomgeving, waarbij  
alle elektronische data vanuit één cen-
traal punt beschikbaar zullen zijn. Eind 
2008 moet de eerste fase van het project 
zijn afgerond.  
Het doorvoeren van de verbeteringen 
zal in de praktijk veel voordelen met 
zich meebrengen. “Het zal belangheb-
benden minder tijd en moeite kosten om 
over correcte data te beschikken. Ook 
zal men gelijk kunnen beschikken over 
betrouwbare data.” Het beschikbaar 
hebben van betrouwbare informatie is 
belangrijk voor de productie – onder 
andere voor het maken van prognoses 
– het opstellen van boorprogramma’s en 
het bouwen van een betrouwbaar geolo-
gisch model van het reservoir. 

Olie- en gasbedrijven in de regio hebben ook weet van de ervaringen van Staatsolie met datamanage-
ment en de plannen die er zijn voor verbetering. Vikash Rambaran Mishre, afdelingshoofd van E&P 
Data Management, heeft in april een presentatie verzorgd op een door Schlumberger Information 
Systems (SIS) georganiseerd symposium. Op deze bijeenkomst heeft SIS de verschillende technolo-
gische ontwikkelingen en nieuwe computerprogramma’s op het gebied van datamanagement gepre-
senteerd. Ook hebben vertegenwoordigers van de Caribische olie-industrie hun ervaringen gedeeld in 
presentaties.
Tijdens het symposium waren er drie hoofdpresentaties en diverse specialistische presentaties. 
Staatsolie en Petrotrin (Trinidad), klanten van SIS, hebben presentaties verzorgd over hun datama-
nagementsysteem, de ervaringen die zijn opgedaan en het verbetertraject. 
Rambaran Mishre had als onderwerp ‘Alignment of the Information Management System with our 
Strategic plan – A Staatsolie Case Study’. Hij legde het belang uit voor Staatsolie van een assessment 
van het datamanagementsysteem en de relatie daarvan met ons strategisch plan. En het pad dat is 
uitgestippeld om te komen tot een informatiemanagementsysteem voor de komende 2 tot 3 jaren. 
“De presentatie is goed ontvangen door het publiek, wat te merken was aan de vele vragen en discus-
sies aan het eind van de presentatie”, vertelt hij. “De mensen van Schlumberger waren bijzonder inge-
nomen met de presentatie en de bijdrage van Staatsolie aan dit symposium. Uit diverse gesprekken 
blijkt dat bedrijven die momenteel werken aan hun datamanagementsysteem, ook zijn gestart met een 
assessment.”

Oil and gas companies in the region also know about Staatsolie’s experiences with 
data management and the plans for improvement. Vikash Rambaran Mishre, depart-
ment head of E&P Data Management, gave a presentation at a symposium organized 
by Schlumberger Information Systems (SIS) in April. At this meeting, SIS presented 
the various technological developments and new computer programs in the area of 
data management. Representatives of the Caribbean oil industry also made presenta-
tions and shared their experiences. 
During the symposium, there were three main presentations and various specialized 
presentations. Staatsolie and Petrotrin (Trinidad), clients of SIS, gave presentations 
on their data management systems, their experiences with this and their plans 
for improvement. Rambaran Mishre’s topic was “Alignment of the Information 

Management System with our Strategic plan – A Staatsolie Case 
Study” . He explained the importance of an assessment of the data 
management system to Staatsolie and the relation of this to our strate-
gic plan. And the path chosen to arrive at an information management 
system for the coming 2 to 3 years.  
“The presentation was well received by the audience, as seen by the 
many questions and discussions at the end of the presentation,” he 
said. “The people of Schlumberger were especially impressed with 
the presentation and Staatsolie’s contribution to this symposium. From 
various conversations was seen that companies currently working on 
their data management system had also begun with an assessment.” 



Een paar duizend mensen heb-
ben tijdens de Agro-Made in Suri-
name Beurs 2007 de gelegenheid 
gehad poolshoogte te nemen van 
de laatste ontwikkelingen in de 
nationale petroleumindustrie. 
Staatsolie heeft namelijk meege-
daan aan deze beurs.

I nformatie over wat we doen was er 
genoeg en duidelijk. Niet alleen via 

posters en een luchtige fotorijke folder 
over de activiteiten van Staatsolie, maar 
ook medewerkers hebben bezoekers te 
woord gestaan. Een quiz – met elke dag 
5 andere vragen – heeft er zeker toe bij-
gedragen dat mensen nieuwsgierig wer-
den. Immers, de antwoorden op de quiz 
konden van de posters en uit de folder 
worden gehaald. Gedurende de 5 dagen 
die de beurs heeft geduurd, zijn onge-
veer 6000 formulieren ingevuld. Tien 
mensen zijn uiteindelijk in aanmerking 
gekomen voor een MP3-player.  

“Overzichtelijk, voldoende loopruimte, 
duidelijke en genoeg informatie”, waren 
enkele reacties op de indeling van de 
stand. Over het algemeen wisten bezoe-
kers al wat over Staatsolie, maar na 
een rondje langs de posters en een paar 
vragen, wisten ze veel meer. “Ik weet 
nu in welke gebieden Staatsolie boort 
en hoeveel barrels per dag naar boven 
wordt gehaald”, merkte een dame op. 
“Staatsolie is bekend om wat ze doet 
voor de samenleving. Ik heb ook de pro-
ducten gezien, zoals diesel en stookolie, 
die veel bedrijven in Suriname gebrui-
ken. Ik vind dat prachtig, want dat komt 
het land ten goede.” Zij vertelt dat ze al 
twee keer naar de Staatsolie-locaties in 
Saramacca is geweest. “Elke keer zie je 
dat Staatsolie aan het groeien is en dat 
vind ik prachtig. Staatsolie is een bedrijf 
om u tegen te zeggen.”

Ook jongere bezoekers hebben veel kun-
nen opsteken. Veel van hen bleven een 
paar minuten gefascineerd staan kijken 
naar de mini-jaknikker, de moynopomp 

A company to be proud of
Several thousand people had the opportunity to 
get a first hand look at the latest developments in 
the national petroleum industry during the Agro-
Made in Suriname Exhibition 2007. Staatsolie 
participated in this exhibition. 

Information concerning what we do was plentiful 
and clear; not only via posters and a folder full of 
photographs of Staatsolie’s activities, but visitors 
also got information from the staff. Every day, a 
quiz with 5 different questions was presented 
and caught people’s eye. The answers to the quiz 
could be found in the posters and folder. During 
the 5 days of the exhibition, about 6000 forms 
were filled in. Ten people won an MP3-player.

“Orderly, sufficient room to walk, clear and suf-
ficient information,” were several reactions to the 
arrangement of the booth. In general, visitors 
already knew something about Staatsolie, but they 
left knowing so much more following a round along 
the posters and after asking a few questions. “I 
now know where Staatsolie drills and how many 
barrels per day are produced,” a woman remarked. 
“Staatsolie is known for what they do for the com-

Een bedrijf om u tegen te zeggen
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Marc Waaldijk legt deze kinderen uit wat er van de olie wordt gemaakt als die uit de grond is gehaald.

Marc Waaldijk explains to these children what happens with the crude after it has been produced.

Tekst & Beeld/ Text & Photos: Kailash Bisessar 
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op een platform in een vijver en de 
producten die in glazen cilinders waren 
uitgestald. De neonkleurige reclamepot-
loden waren een gewild object onder 
deze groep. Een van de jongere bezoe-
kers wist na het bekijken van de posters 
wat er allemaal bij Staatsolie gebeurt 
en dat inspireerde hem kennelijk voor 
de toekomst. “Wanneer die olie uit de 
grond is gehaald, wordt die naar de raf-
finaderij gebracht en daar wordt diesel 
en stookolie gemaakt. Wanneer ik groot 
ben, zou ik zeker voor Staatsolie willen 
werken.”

De Agro-Made in Suriname Beurs 2007 
is georganiseerd door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken en duurde 

van 27 april tot en met 1 mei. Op 
de openingsdag brachten de ministers 
Clifford Marica (Arbeid), Kermechand 
Raghoebarsingh (LVV) en Rick van 
Ravenswaay (PLOS) een bezoek aan de 
stand van Staatsolie. Op de laatste dag 
was algemeen directeur Marc Waaldijk 
er ook en hij heeft heel wat vragen van 
bezoekers moeten beantwoorden. 

Een bezoeker merkte op dat “Staats-
olie iets van ons is, na un sani. Ik vind 
het een van onze voorbeeldbedrijven, 
waarop Surinamers trots moeten zijn. 
Dit bedrijf levert een belangrijke bij-
drage aan de economie van het land. Ik 
zie een gouden toekomst voor Staatsolie  
en Suriname.”  

munity. I have also seen the products that many 
companies use in Suriname, such as diesel and 
fuel oil. I think that’s great, because that benefits 
the country.” She said that she had already been 
twice to the Staatsolie facilities in Saramacca. 
“Every time that you go, you see that Staatsolie 
has grown and I think that’s great. Staatsolie is a 
company to be proud of.”

There were also many things for younger visi-
tors to enjoy. Many stood looking at the display, 
fascinated by the mini pumpjack, the moynopomp 
(production pump) on a platform in a pond and 
the products on display in the glass cylinders. The 
neon colored promotional pencils were popular 
among this group. One of the younger visitors 
knew everything about Staatsolie after looking at 
the posters and was apparently inspired for the 
future. “After the oil is produced from the soil, it is 
then brought to the refinery where diesel and fuel 
oil is made. When I grow up, I definitely want to 
work for Staatsolie.”

The Agro-Made in Suriname Exhibition 2007 was 
organized by the Chamber of Commerce and was 
held from April 27 through May 1. Ministers Clifford 
Marica (Labor), Kermechand Raghoebarsingh 
(Agriculture) and Rick van Ravenswaay
(Planning) visited the Staatsolie booth on the 
opening day. On the last day, Managing Director 
Marc Waaldijk was there to answer the many 
questions posed by the visitors. 

A visitor stated: “Staatsolie is our own thing. 
I see it as one of the model companies of which 
Surinamers may be very proud. This company 
delivers an important contribution to the economy 
of this land. I see a golden future for Staatsolie and 
Suriname.” 
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Bezoekers kregen van de medewerkers antwoord op hun vragen.

Visitors could get their questions answered by our staff.

Uit de posters konden veel antwoorden worden gehaald op de quizvragen.

The posters provided plenty information for visitors participating in the quiz.
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Offshore Suriname 
has another player

Four companies are now active in offshore 
Suriname since the awarding of Block 37 to 
Murphy Oil from the USA. On June 7th, Staatsolie 
and Murphy Oil signed a production-sharing con-
tract. The American company plans to collect 
three-dimensional seismic data from the block 
beginning in September. 

With the signing of the contract, a step forward 
has been taken toward Staatsolie’s goal of bring-
ing the Surinamese petroleum industry to a 
higher level. The signing ceremony took place at 
Staatsolie’s headquarters. Staatsolie’s Managing 
Director Marc Waaldijk and Bruce Laws, Murphy 
Oil’s Vice President for Exploration & Production 
for Latin American/Africa/Europe, signed for their 
respective companies.

Connection 
In his speech, Waaldijk explained the connection 
with Staatsolie’s Vision 2020. In accordance with 
this vision, Staatsolie is strengthening itself for its 
transformation into a dynamic energy company 
with ambitions of becoming a leading company 
in this sector. Next to onshore production, one of 
the objectives for this is to realize production in 
offshore areas through the participation of several 
reputable oil and gas companies.   
Staatsolie and Murphy Oil have been in contact 
since January of 2006. Murphy Oil was inter-
ested in blocks offshore as well as onshore. The 
American company had conducted studies on the 
Commewijne and Weg naar Zee onshore blocks. 
“Because Staatsolie has developed the policy of 
managing the development of certain onshore 
blocks themselves and bringing them into produc-
tion, Murphy Oil was requested to focus on the 
offshore blocks,” said Waaldijk.

International Bidding Round 
During 2004/2005, Staatsolie collected seismic 
data in blocks 15, 36 and 37. In 2006, Staatsolie 
organized its third international bidding round, 
during which the international companies could 
make an offer for these offshore blocks. Interested 
companies could make offers concerning a mini-
mum work program and the division of the oil 
profits. Other aspects, such as the participation 
and the time span of the exploration period were 
stipulated in the tender document. Further, it was 
indicated in the document that discussions would 
take place according to the production-sharing 
agreement model that the companies received 
when they bought the data package. In an earlier 
tender round, Staatsolie received no offers. During 

Met de toewijzing van blok 37 aan 
Murphy Oil uit de VS, zijn er nu 4 
maatschappijen actief in offshore 
Suriname. Op 7 juni onderteken-
den Staatsolie en Murphy Oil een 
productiedelingscontract. In sep-
tember begint de Amerikaanse 
maatschappij met het verzamelen 
van driedimensionale seismische 
gegevens in het blok.

M et de ondertekening van het con-
tract is opnieuw een stap vooruit 

gezet in het streven van Staatsolie de 
petroleumindustrie in Suriname op een 
hoger plateau te brengen. De onder-
tekeningsplechtigheid vond plaats op 
het hoofdkantoor van Staatsolie. Voor 
Staatsolie tekende algemeen directeur 
Marc Waaldijk en voor Murphy Oil 
was dat Bruce Laws, Vice President for 
Exploration & Production Latin Ame-
rica/Africa/Europe.

Verband 
Waaldijk legde in zijn toespraak het 
verband met Staatsolie’s Vision 2020. 
Volgens deze visie maakt Staatsolie zich 
sterk voor de transformatie naar een 
dynamische energiemaatschappij met 
de ambitie een toonaangevend bedrijf 
te zijn in deze sector. Een van de doe-
len daarbij is, om naast de productie 
onshore ook productie in ons offshore 
gebied te realiseren middels participatie 
van meerdere gereputeerde olie- en gas-
maatschappijen.
Het contact tussen Staatsolie en Murphy 
Oil is er sedert januari 2006. Murphy 

Oil was geïnteresseerd in blokken zowel 
in zee (offshore) als op land (onshore). 
De Amerikaanse maatschappij had toen 
studies uitgevoerd van de onshore blok-
ken Commewijne en Weg naar Zee. 
“Daar Staatsolie gaandeweg het beleid 
heeft ontwikkeld om bepaalde blokken 
in het onshore gebied in eigen beheer te 
ontwikkelen en in productie te nemen, 
werd aan Murphy Oil aangegeven zich 
te richten op de offshore blokken”, zei 
algemeen directeur Marc Waaldijk. 

Internationale Aanbesteding
In  2004 / 2005 heeft Staatsolie op 
eigen kosten seismische gegevens ver-
zameld in de blokken 15, 36 en 37. In 
2006 organiseerde Staatsolie haar derde 
internationale bidding round, waarbij 
de internationale gemeenschap een bod 
kon doen op deze offshore blokken. 
Geïnteresseerde bedrijven konden bie-
den op het minimumwerkprogramma en 
de verdeling van de winstolie. Andere 
zaken zoals de participatie en de duur 
van de exploratieperiode waren vast-
gelegd in het aanbestedingsdocument. 
Verder was in dat document aangegeven 
dat de besprekingen zouden plaatsvin-
den aan de hand van het model van de 
productiedelingsovereenkomst, die de 
bedrijven ontvingen bij de aankoop van 
het datapakket.
In een eerdere aanbestedingsronde had 
Staatsolie geen aanbiedingen ontvan-
gen. Bij de laatste ronde echter, schre-
ven drie maatschappijen in op alle drie 
blokken. Murphy Oil, Hardman Resour-
ces en Sino Petro brachten een bod 
uit op blok 37. Op basis van vooraf 
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Offshore Suriname heeft nog een speler

Ondertekening van het contract door Marc Waaldijk (l) en Bruce Laws. Ze werden bijgestaan door 
Marny Daal (m) en Gregg Blake.

Signing of the contracts by Marc Waaldijk (l) and Bruce Laws. Marny Daal (m) and Gregg Blake 
assisted in the signing ceremony.
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vastgestelde criteria werd Murphy Oil 
geselecteerd en in augustus 2006 uitge-
nodigd om de besprekingen aan te van-
gen. De onderhandelingen startten kort 
daarna en partijen hebben na intensieve 
gespreksrondes elkaar kunnen vinden 
op alle punten. 

Voordeel 
“Ik wil de onderhandelingsteams van 
Staatsolie, onder leiding van Marny 
Daal-Vogelland, en Murphy Oil, onder 
leiding van Gregg Blake, complimen-
teren met dit resultaat”, sprak Waaldijk 
zijn waardering uit. “Gefeliciteerd en 

the latest round, three companies signed up for 
all three blocks. Murphy Oil, Hardman Resources 
and Sino Petro all bid on Block 37. Based upon 
previously determined criteria, in August 2006 
Murphy Oil was selected and invited to begin 
discussions. The negotiations began shortly after-
ward and following intensive meetings, the parties 
came to terms on all points. 

Advantage

“I would like to compliment the negotiating teams, 
led by Marny Daal-Vogelland for Staatsolie and 
Gregg Blake for Murphy Oil with this result,” said 
Waaldijk in appreciation. “Congratulations and 
thanks for what you have accomplished.” Bruce 
Laws also expressed his satisfaction with the 
results. He emphasized that it is a high level 
agreement, which allows interested parties to 
benefit from it. “This contract is comparable to con-
tracts we have closed in other countries. It allows 
sufficient profits to remain behind.”
Waaldijk is thankful to the government – repre-
sented by the Minister of Natural Resources – for 
the “efficient approval” of the signing of the con-
tract, allowing Murphy Oil to begin further explora-
tion of the block as soon as September. Speaking 
for the government, he had a message for Murphy 
Oil: “The Surinamese government would like to 
see the realization of the planned exploration drill-
ing before 2010.” Laws said that this message has 
been understood. He emphasized that Murphy Oil 
earned a reputation in searching for and produc-
ing oil. “We believe that there is oil in this area and 
will do everything in our power to find it.” 

The contract
The production-sharing contract between 
Staatsolie and Murphy Oil has a time span of 25 
years, figured from the end of the year in which 
the development plan for the first commercial 
field is approved. The agreement is divided into 
various periods, including an exploration period 
of maximum 6 years, a development period and 
a production period. The first exploration phase 
shall last four years. The activities in this phase 
will involve, among others, geological analyses, 
3D seismic research, and the drilling of two 
exploration wells. It is the first time that wells will 
be drilled in the initial phase. At the end of the first 
phase, a decision can be made to continue into 
the second phase or to end the exploration activi-
ties. During the second phase, which may take 
2 years, two exploration wells will be drilled. It is 
estimated that a minimum of US$ 40 million will be 
invested during the exploration period. The devel-
opment period will be initialized in case that the 
reserves are economically profitable reserves can 
be demonstrated. During this period, production 
facilities will be constructed. Just as in production 
sharing contracts that Staatsolie has with other oil 
companies, emphatic attention has been given to 

Het contract

Het productiedelingscontract tussen Staatsolie en Murphy Oil heeft een totale duur 
van 25 jaren, gerekend vanaf het eind van het jaar waarin het ontwikkelingsplan 
van het eerste commerciële veld is goedgekeurd. De overeenkomst is opgedeeld in 
verschillende perioden waaronder een exploratieperiode van maximaal 6 jaren, een 
ontwikkelingsperiode en een productieperiode. De eerste exploratiefase zal vier jaar 
duren. De werkzaamheden in deze fase zullen onder meer bestaan uit geologische 
analyses, 3D-seismisch onderzoek, en het boren van twee exploratieputten. Het is de 
eerste keer dat al in de eerste fase bronnen geboord zullen worden. Aan het eind van 
de eerste fase kan besloten worden de exploratieactiviteiten te beëindigen of door te 
gaan met de tweede fase. In de tweede fase, die 2 jaren zal duren, zullen 2 exploratie-
putten worden geboord. Naar schatting wordt in de exploratieperiode minimaal US$ 
40 miljoen geïnvesteerd. De ontwikkelingsperiode vangt aan indien er economisch 
winbare reserves zijn aangetoond. Gedurende deze periode zullen de productiefacili-
teiten worden aangelegd. Conform de productiedelingscontracten van Staatsolie met 
andere oliemaatschappijen, is wederom nadrukkelijk aandacht besteed aan inspec-
tie, veiligheid en milieu. Voor dit blok is reeds een studie uitgevoerd om de initiële 
milieurisico’s in kaart te brengen. In de overeenkomst zijn eveneens voorzieningen 
opgenomen met betrekking tot werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen, sociale 
programma’s, evenals de wijze waarop de ontmanteling van de faciliteiten aan het 
einde van de petroleumactiviteiten zal plaatsvinden.
Alle exploratie-, ontwikkelings- en productiekosten die door Murphy Oil worden 
gemaakt, zijn voor haar rekening en worden pas terugbetaald als zij een commerciële 
ontdekking doet en deze ook in productie brengt. De inkomsten voor Suriname zullen 
bestaan uit royalty, belastingen en winstolie van Staatsolie. Veder heeft Staatsolie de 
optie om vanaf de ontwikkelingsfase voor maximaal 20 procent mee te doen. Door die 
deelname zullen de opbrengsten voor de Staat vergroot worden.

Over Murphy

Het ontstaan van Murphy Oil Com-
pany gaat terug naar 1907, toen 
nog actief als een houtkap- en 
bankbedrijf in Zuid-Arkansas (VS). 
Olie en gas kwamen in dat jaar aan 
te pas toen de eerste olieproductie 
tot stand kwam in het Caddo-veld 
in Noord-Louisiana. Het veld was in 
een gebied waar de maatschappij 
aan houtkap deed. Daarna bleven 
olie en gas een belangrijke rol spelen 
in het bedrijf, maar waren in de jaren 
30 van de vorige eeuw onderge-
schikt aan de houtkap- en bankacti-
viteiten. In de afgelopen decennia is 
Murphy Oil uitgegroeid tot één van 
de meest succesvolle ‘independents’ 
met operaties in Canada, de VS, 
Europa, Ecuador, Maleisië en Congo. 
Het bedrijf heeft een notering op 
de New York Stock Exchange. Zij 
produceert dagelijks 130.000 bar-
rels, bezit drie grote raffinaderijen 
en exploiteert in het zuiden van de 
VS haar eigen benzinestations. De 
activiteiten worden uitgevoerd door 
volledige dochtermaatschappijen, 
waarbij Murphy Oil Corporation de 
rol heeft van een houdstermaat-
schappij. Staatsolie heeft de over-
eenkomst voor blok 37 gesloten met 
Murphy Exploration & Production 
Company (Murphy EXPRO). 

“Wij hebben het gevoel 
dat er olie is in dit 

gebied en we zullen 
alles eraan doen om die 

te vinden.”

“We believe that there 
is oil in this area and 

will do everything in our 
power to find it.”
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inspection, safety and the environment. A study 
of this block has already been conducted to map 
out the initial environmental risks. In the agree-
ment, provisions have been included concerning 
employment for local cadre, training, social pro-
grams as well as the manner in which the facilities 
are to be dismantled following the completion of 
the petroleum activities. 
All exploration, development and production costs 
made by Murphy Oil are for her account and are 
to be repaid if a commercial discovery is made 
and brought into production. Income for Suriname 
will consist of royalties, taxes and oil profits from 
Staatsolie. Further, Staatsolie has the option of 
participating for a maximum of 20 percent begin-
ning in the developmental phase. With this partici-
pation, the Government’s income will increase. 

Block 37 lies east of Suriname’s offshore area 
and is more than 8700 km2 in size with water 
depths between 50 – 250 meters. Murphy Oil 
already plans to begin further seismic exploration 
in September of this year. 3 foreign companies are 
still active in 3 other blocks. In offshore block 30, 
Repsol YPF is the furthest along and is prepar-
ing exploration drilling in mid 2008. Repsol has 
already contractually released a part of block 30 
during the exploration phase.

About Murphy 
The origin of Murphy Oil goes back to 1907, 
when they were still active as a logging and bank 
company in South Arkansas (USA). It was during 
that year that oil and gas became important when 
the first oil was produced from the Caddo field in 
north Louisiana. The field was in an area where 
the company did logging. Afterwards, oil and gas 
continued to play an important role in the com-
pany, but were of less importance than logging 
and banking activities during the 1930’s. 
During the past decade, Murphy Oil has grown 
into one of the most successful “independents” 
with operations in Canada, the USA, Europe, 
Ecuador, Malaysia and the Congo. The company 
is listed on the New York Stock Exchange. They 
produce 130,000 barrels daily, own three large 
refineries and exploit their own gas stations in the 
southern United States. The activities are exe-
cuted by fully-fledged subsidiaries, with Murphy 
Oil Corporation in the role of a holding company. 
Staatsolie has closed the agreement for Block 37 
with Murphy Exploration & Production Company 
(Murphy EXPRO).

Ook Bruce Laws toonde zich voldaan
over het resultaat. Hij benadrukte dat de
overeenkomst van een hoog niveau is
en ervoor zorgt dat belanghebbenden er 
voordeel uit kunnen halen. “Dit contract 
is vergelijkbaar met contracten die we 
in andere landen hebben gesloten. Het 
zorgt ervoor dat er voldoende van de
winsten hier achterblijven.”
Waaldijk is de regering – in deze de
minister van Natuurlijke Hulpbronnen – 
dankbaar voor de “vlotte goedkeuring”
voor de ondertekening van het contract,

waardoor Murphy Oil al in september 
kan beginnen met verdere exploratie 
van het blok. Namens de regering had 
hij een boodschap voor Murphy Oil: 
“De Surinaamse regering heeft graag 
dat nog vóór 2010 de geplande explora-
tieboringen worden gerealiseerd.” Laws 
zei dat deze boodschap is begrepen. Hij 
benadrukte dat Murphy Oil haar sporen 
heeft verdient in het zoeken naar en 
produceren van olie. “Wij hebben het 
gevoel dat er olie is in dit gebied en 
we zullen alles eraan doen om die te 
vinden.”

Blok 37 ligt ten oosten van het offshoregebied Suriname en is ruim 8700 km2 groot

met waterdieptes tussen de 50 - 250 meter. Murphy Oil zal al in september dit jaar

beginnen met verder seismisch onderzoek. In 3 andere blokken zijn nog 3 buiten-

landse maatschappijen actief. Repsol YPF in offshore blok 30, is het verst gevorderd

en treft de voorbereidingen voor het uitvoeren van exploratieboringen medio 2008.

Contractueel heeft Repsol al een deel van blok 30 in de exploratiefase afgestoten.
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I have never regretted this dicision

Iwan Eddy Kortram, Finance Director, on June 
15th celebrated his 12½-years jubilee. Long before 
he came to work for the company Kortram had a 
relationship with Staatsolie. 

How did you end up at Staatsolie?
The courtship with Staatsolie goes back a 
long time. Suriname intensively prepared the 
national paper “National policy for Science and 
Technology” in connection to her participation in 
the world conference on “Science and Technology 
for Development” in August of 1979. I was in the 
preparatory committee and represented Suriname 
at the conference together with Herman Adhin. 
During the preparations and the world conference, 
I got to know Adhin very well. We could speak 
about any subject. When he became Minister 
of Natural Resources 6 months later during the 
revolutionary period, I was his right hand man. A 
note concerning the stagnation of foreign missions 
to Suriname who had expressed interest in the 
development of mineral resources was presented 
to him once again. This note critically detailed 
the hindrances and was stamped as “secret” by 
the previous heads of the ministry. Due to this 
note, the Oil Commission was installed in 1980 
in a new form. The Minister approached me to 
become president of this committee. With wis-
dom, I suggested appointing Eddy Jharap to this 
position and I participated as a member in this 
committee. The Oil Committee is the predecessor 
to Staatsolie. These duties resulted in, among 
others, an agreement with Gulf Oil as well as the 
preparation of Staatsolie.

I preferred the job at the Planning Bureau. After 
several months, I switched over from the Ministry 
of Natural Resources to the new Ministry of 
Planning and Developmental Cooperation. where 
my friend Armand Zunder had been appointed 
Minister. At the closing-down of this Ministry, I 
was transferred to the Planning Bureau. Around 
1985, I was appointed to the Board of Supervisory 
Commissioners of Staatsolie by the Minister of 
Natural Resources, having been nominated by the 
previous President Commissioner of Staatsolie, 
Hugo Coleridge. I had participated with him on 
the Board of Supervisory Commissioners of the 
National Development Bank and had a good 
relationship with him. 
I was an active member of the committee and 
played, among others, an important role in the 
investigating and reorganization of the company, 
the enforcing of a Board of Executive Directors 
and the development of business systems. I was 
also part of the mission involved in negotiations 
with the ABN-AMRO in Holland in August of 1994 
for the financing of the refinery. One afternoon, 
Eddy Jharap asked me to take a walk with him 
in the park across from the Sofitel Hotel in Den 
Haag. I found it a strange request. During our walk 

Iwan Eddy Kortram, financieel 
directeur, vierde op 15 juni zijn 
12½-jarig dienstjubileum. De band 
met Staatsolie gaat ver terug, nog 
voordat hij in dienst kwam. 

H oe bent u bij Staatsolie terecht-
gekomen?

De vrijage met Staatsolie gaat heel lang 
terug. Suriname heeft op heel intensie-
ve wijze de nationale paper ‘Nationaal  
beleid voor Science and Technology’ 
voorbereid in verband met de deel-
name in augustus 1979 aan de wereld-
conferentie over ‘Science and Tech-
nology for development’. Ik zat in de 
voorbereidingscommissie en heb samen 
met Herman Adhin Suriname op de 
conferentie vertegenwoordigd. Tijdens 
de voorbereiding en de wereldconferen-
tie heb ik Adhin zeer goed leren ken-
nen. Haast geen enkel onderwerp bleef 
onbesproken. Toen hij 6 maanden later 
minister van Natuurlijke Hulpbronnen 
werd tijdens de revolutionaire periode 
was ik zijn rechterhand. Een notitie 
over de stagnatie van buitenlandse mis-
sies naar Suriname die belangstelling 
hadden voor de ontwikkeling van de 

minerale hulpbronnen werd wederom 
aan hem aangeboden. Deze notitie legde 
op kritische wijze de knelpunten vast 
en was door de vorige leiding van het 
ministerie als geheim bestempeld. Naar 
aanleiding van deze notitie werd de 
Olie Commissie in 1980 in een nieuwe 
formatie geïnstalleerd. De minister had 
mij benaderd om voorzitter van deze 
Commissie te worden. In mijn wijsheid 
heb ik hem voorgesteld Eddy Jharap als 
voorzitter te benoemen en heb ik als lid 
in deze Commissie geparticipeerd. De 
Olie Commissie is voorloper van Staats-
olie geweest. De werkzaamheden resul-
teerden onder meer in een overeenkomst 
met Gulf Oil alsmede de voorbereiding 
van Staatsolie. 

Mijn voorliefde was een job bij het Plan-
bureau te bekleden. Na enkele maanden 
heb ik de overstap gemaakt van het 
ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 
naar het nieuwe ministerie van Plan-
ning en Ontwikkelingssamenwerking, 
waar mijn vriend Armand Zunder als 
minister was benoemd. Bij de opheffing 
van dit ministerie ben ik naar het Plan-
bureau overgeplaatst. Omstreeks 1985 
werd ik in de Raad van Commissarissen 
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Ik heb geen moment spijt 
gehad van deze beslissing
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van Staatsolie, door de minister van 
Natuurlijke Hulpbronnen, benoemd 
op voordracht van de toenmalige Pre-
sident Commissaris van Staatsolie, 
Hugo Coleridge, met wie ik samen in 
de Raad van Commissarissen van de 
Nationale Ontwikkelingsbank zat en 
ik een goede relatie had. 
Ik was een actieve commissaris en 
heb onder meer een belangrijke rol 
gespeeld bij de doorlichting en reorga-
nisatie van het bedrijf, de doorvoering 
van een meerhoofdige directie en de 
ontwikkeling van business systemen. 
Bij de onderhandelingen in augustus 

1994 met ABN – AMRO in Neder-
land voor de financiering van de raf-
finaderij, maakte ik ook deel uit van 
de missie. Op een middag vroeg Eddy 
Jharap mij of ik in het Park tegenover 
het Sofitel hotel in Den Haag een wan-
deling met hem wilde maken. Ik vond 
het wel even een onverwachte vraag. 
Tijdens de wandeling vroeg Eddy of 
ik financieel directeur van Staatsolie 
wilde worden. Later begreep ik dat 
hij lang geaarzeld heeft om mij dit te 
vragen, omdat ik algemeen directeur 
van het Planbureau was, een job die 
toen erg prestigieus was en met veel 
macht omkleed. Ik wist evenwel van 
het voornemen om de positie van het 

Planbureau af te bouwen en veel van 
de bevoegdheden over te hevelen naar 
het Ministerie van Planning en Ont-
wikkelingssamenwerking.
Staatsolie was een dynamisch bedrijf 
en de bedrijfsvoering sprak mij erg 
aan. Ik heb dan ook volmondig ja 
gezegd. Vanaf 15 december 1994 ben 
ik lid van het directieteam. Ik heb 
geen moment spijt gehad van deze 
beslissing.

Hoe is de samenwerking met col-
lega’s en superieuren?
De samenwerking met collega’s en 
superieuren kan niet los worden gezien 
van de rollen die ik in het verleden 
hebt vervuld en de wijze waarop ik bij 
Staatsolie ben binnengekomen. Ik ben 
ongeveer 10 jaar vertegenwoordiger 
van de aandeelhouder geweest. Het 
Planbureau was medeoprichter van 
Staatsolie en als zodanig aandeelhou-
der van het bedrijf. Ook was ik gedu-
rende bijna 10 jaar een actief raadslid, 
die bij enkele belangrijke gebeurte-
nis van het bedrijf een nadrukkelijke 
rol heeft gespeeld. Daarnaast ben ik 
op uitnodiging van de toenmalige 
algemeen directeur, tot de directie 
toegetreden. Op 15 juni 2007 vervul 
ik de functie van financieel directeur 
12½ jaar. 

Voordat ik bij Staatsolie in dienst 
kwam hadden reeds velen van de 
Staatsolie-gemeenschap een mening 
over mij gevormd. Ik moest aan een 
nieuwe rol werken hetgeen enige tijd 
heeft geduurd. 
De relatie met de Raad van Com-
missarissen en mijn collega direc-
teuren is goed, niet alleen profes-
sioneel maar ook vriendschappelijk. 
De vriendschapsrelatie is niet alleen 
opgebouwd tijdens het werk maar ook 
daar buiten, zoals in de Rotary, als lid 
van Oase en in andere hoedanigheden. 
De fellowship-relatie binnen de direc-
tie is belangrijk en komt de bestu-
ring van de vennootschap ten goede. 
De directiecredo is: ‘Geef je mening 
als fellow tijdens het directieoverleg, 
vorm daarbuiten een gesloten front en 
hou je niet onledig met verhalen in 
de gang’. Ook met de medewerkers 
heb ik overwegend een goede relatie. 
Het is spijtig dat het contact toch 
hoofdzakelijk beperkt blijft binnen 
het financieel directoraat en dat ik de 
nieuwe medewerkers niet of onvol-
doende ken. 

in the Park, Eddy offered me the position of Finance 
Director of Staatsolie. Later, I heard that he had hesi-
tated for a long time about asking me because at that 
time, I was Managing Director of the Planning Bureau, 
a job that was very prestigious and powerful. I knew 
of cut back plans for the Planning Bureau and that 
much of their authority would be transferred over to the 
Ministry of Planning and Developmental Cooperation. 
Staatsolie was a dynamic company and the manage-
ment style appealed to me. I then whole-heartedly 
said yes. Since December 15, 1994, I have been a 
member of the Board of Executive Directors. I have 
never regretted this decision.

How is the relationship with colleagues 
and superiors?
The relationship between colleagues and superiors 
cannot be separated from the position I have held in 
the past and the manner in which I came to Staatsolie. 
For 10 years, I had been the representative of the 
shareholder. The Planning Bureau was co-founder 
of Staatsolie and in that function, shareholder of the 
company. For almost 10 years, I was also an active 
Supervisory Board member, who played an emphatic 
role in several important developments in the company. 
Besides, the previous managing director invited me to 
join the Board. On June 15, 2007, I fulfilled the position 
of Finance Director for 12½ years.
Before joining Staatolie, many in the Staatsolie com-
munity already held an opinion about me. I needed to 
work on a new role, which took some time. My relation-
ship with the Board of Supervisory Commissioners 
and my colleague directors is good, not only profes-
sional but also personal. The friendships have been 
built up not only at work, but also outside, such as in 
the Rotary, as a member of Club Oase and in other 
capacities. Fellowship within management is important 
and is good for managing the company. The directors’ 
motto is: “Share your opinion during Board meetings, 
form a united front for the outside world and do not 
engage in hallway gossip”. In general, I have a good 
relationship with employees. It is unfortunate that con-
tact is primarily limited to the financial directorate, and 
that I do not know the new employees very well. 
The growth and quality of the employees is remark-
able. Maintaining a wrong attitude has left a few 
behind: “I know everything, you cannot teach me any-
thing”. Confucius said: “Those that know everything, 
stop growing”. I have great admiration for the workers 
union at Staatsolie. This union is one of the reasons for 
success and serves as a role model. I hope that we will 
always be able to keep this advantage. 

What is the most interesting part of your 
job?
The interesting part of my job as Finance Director 
is that one is always corporate oriented and not 
as much toward the directorate. In performing, one 
always thinks about continuity and the risks. This gives 
both an operational as well as strategical orientation. 
Sometimes I hear my colleagues think: “Are you the 
Managing Director?”. Colleagues do not be angry; it is 
not I, but the nature of my job. 

Het interessante van 
mijn functie als finan-
cieel directeur is, dat 
je altijd op corporate 
georiënteerd bent en 
niet zo zeer op het 

directoraat.

The interesting part 
of my job as Finance 
Director is that one is 

always oriented toward 
the corporate and not 
as much toward the 

directorate.
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Opvallend is de groei en de kwali-
teit van de medewerkers. Een enkele 
is achtergebleven door de verkeerde 
basishouding: ‘Ik weet alles, kom me 
niets wijsmaken’. Confucius zei: ‘Zij 
die alles weten, groeien niet meer’. 
Voor de bond bij Staatsolie heb ik 
een grote waardering. De bond is één 
van onze succesfactoren en vervult 
een voorbeeldfunctie. Ik hoop dat wij 
deze voorsprong voor altijd zullen 
behouden.

Wat vindt u het meest interessant 
aan uw job?
Het interessante van mijn functie als 
financieel directeur is, dat je altijd op 
corporate georiënteerd bent en niet 
zo zeer op het directoraat. Bij perfor-
mance denk je altijd aan continuïteit 
en risico’s. Dit geeft zowel een ope-
rationele alsook een strategische ori-
entatie. Soms hoor ik mijn collega’s 
denken: ‘Ben jij soms de algemeen 
directeur’. Collega’s niet boos wor-
den, het ligt niet aan mij, het is de aard 
van de functie die ik vervul. 

Wat maakt Staatsolie zo speciaal 
voor u?
Het is fijn in een bedrijf te werken dat 
in expansie is, een diversificatiestrate-
gie heeft en voortdurend streeft naar 
kwaliteitsverbetering. Ook de inter-
nationale oriëntatie geeft Staatsolie 
een extra dimensie. Wat misschien 
toch het belangrijkste is, is de werk-
sfeer, de kwaliteit van de medewer-
kers alsmede het feit dat Staatsolie 
een winstgevende onderneming is met 
een grote nationale bijdrage. De posi-
tie die Staatsolie in de samenleving 
heeft verworven, straalt ook naar jou 
als persoon uit.

Wat zijn de hoogtepunten in uw 
loopbaan?
Het hoogtepunt in mijn carrière bij 
Staatsolie was het moment waarop 
de sfeer in de directie en de kwaliteit 
van het besturen steeds beter werd. 
Ook het feit dat Staatsolie reeds gedu-
rende enige jaren als eerste met haar 
jaarrekening uitkomt. Dit betekent 
dat wij in control zijn. Deze hoogte-
punten liggen besloten in het begrip 
Corporate Governance. Er wordt 
onvoldoende beseft dat Staatsolie 
inmiddels een eigen bedrijfscultuur 
heeft en een eigen SBS – Staatsolie 
Business System – dat voortdurend 
verder wordt ontwikkeld. De ISO-
certificering, de HSEQ performance 

en de kwaliteit van de purchasing 
om een paar te noemen liggen hier-
aan ten grondslag. Recentelijk heeft 
Staatsolie in bestuurlijk opzicht een 
sprong voorwaarts gemaakt met de 
ontwikkeling van Vision 2020, de 
reorganisatie, strategische plannen en 
de doorvoering van het credo ‘de 
medewerkers zijn onze belangrijk-
ste assets’. Management, business 
systems en people zijn datgene waar-
mee Staatsolie zich onderscheidt.

Iets dat u altijd zal bijblijven 
Ik heb de beste secretaresse maar 
wat ik niet snapte, is dat ik daags 
voor mijn zestigste verjaardag haar 
bij herhaling dezelfde opdrachten gaf 
die niet of zeer slecht werden uitge-
voerd. Ik heb me daaraan bijzonder 
geërgerd. Achteraf kon ik mijn haren 
wel uit mijn hoofd trekken uiteraard 
symbolisch bedoeld. Maudi was bezig 
onder de grootste geheimhouding een 
surprise party voor mij voor te berei-
den in verband met mijn 60ste jaardag. 
Het was een fantastisch feest en een 
geweldige verrassing waar ik bijzon-
der van heb genoten. Tot vandaag nog 
heb ik spijt van de gedachte dat ik 
boos was op Maudi.
Eén van de zaken die ik erg vervelend 
vond was het feit dat bij de algemene 
jubileumviering door een miscom-
municatie mijn deel van de tekst bij 
de jubileumtoespraak voor Maudi niet 
werd uitgesproken. Gelukkig hadden 
wij binnen het directoraat haar 12½-
jarig jubileum reeds op een uitbundige 
en emotionele wijze gevierd. 

Wat doet u nog naast uw werk?
Ik doe graag aan joggen, feesten en 
het bezoeken van culturele activitei-
ten zoals tentoonstellingen, dans en 
toneel. Daarnaast vervul ik talrijke 
bestuurlijke functies en werkzaamhe-
den in commissieverband.

Wat zijn uw toekomstplannen, 
zowel aan het werk als privé?
Mijn toekomstplannen zijn simpel. 
De job bij Staatsolie afmaken, zo 
mogelijk werken als consultant of 
als docent, een functie die ik eerder 
heb vervuld aan onze universiteit. 
Daarnaast veel reizen en meer doen 
aan sport. Ik weet niet of het mij lukt 
minder te gaan eten, maar ik zal mijn 
best doen. 

What makes Staatsolie so special to you?
It is great to work in a company that is expanding, has a 
diversification strategy and is continuously driven toward 
quality improvement. Staatsolie’s international orientation 
also gives it an extra dimension. But what is perhaps the 
most important, is the atmosphere, the quality of the 
employees as well as the fact that Staatsolie is a profit-
making company delivering a sizeable contribution to the 
nation. The position that Staatsolie has earned in society 
shines out on you as a person. 

What are the highlights of your career?
The highlight of my Staatsolie career was the moment 
that the working environment in the Board and the 
quality of management improved. Also, the fact that 
Staatsolie has been first in publishing its annual report 
for several years now. This means that we are in control. 
These highlights are established in the understanding 
of Corporate Governance. There is not enough realiza-
tion of the fact that Staatsolie possesses its own com-
pany identity and its own SBS – Staatsolie Business 
System – which is continually being further developed.  
ISO-certification, HSEQ performance and the quality 
of the purchases, to name a few, are factors in this. 
Recently, Staatsolie has made a jump forward in man-
agement with the development of Vision 2020, with the 
reorganization, in strategic planning and in carrying out 
the motto “employees are our most important assets”. 
Management, business systems and people are what 
distinguish Staatsolie from the rest.  

What will you always remember?
I have the best secretary and so I could not understand 
why for days prior to my sixtieth birthday, the tasks 
I had given her repeatedly were either ignored or 
were very poorly executed. I was very irritated by this. 
Looking back, I wanted to pull my hair out of my head, 
figuratively, of course. Little did I know, Maudy was 
busy organizing a surprise party for my sixtieth birth-
day. It was a fantastic party and a great surprise, which 
I enjoyed tremendously. Up until now, I still regret being 
angry at Maudy. Something I found very annoying was 
that during the general jubilee celebration, part of my 
text was not read at the jubilee speech for Maudy due 
to a miscommunication. Fortunately, we had already 
celebrated her 12½-year jubilee in an exuberant and 
emotional manner within the directorate. 

What do you do besides your job?
I enjoy jogging, attending parties and visiting cultural 
activities such as exhibitions, dance and theatre. Next 
to this, I fulfill numerous board positions and commit-
tee duties.

What are your future plans?
My future plans are simple: to complete the job at 
Staatsolie, and if possible, to work as a consultant 
or professor, a position I had previously held at our 
university. Next to that, I plan to travel a great deal and 
be more active in sports. I am not sure if I will be able 
to keep an eye on my diet, but I will certainly try my 
best to eat less. 
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Olieweetjes Oil & Gas News

Start olieproductie offshore veld Indonesie
Volgens de Indonesiche olie-en gasautoriteit BP Migas is Hess Corp. 
in april begonnen met de productie van het Ujung Pangkah veld in 
de Javazee voor Oost-Java. Hiermee is Hess voor op schema, omdat 
volgens verwachting de productie pas in 2009 zou worden gestart. 
De productie van het veld, 1600 vaten per dag, wordt met tankers 
vervoerd naar opslagfaciliteiten aan de kust van Oost Java. (OGJ 
Online) 

Oil flow starts from field off Indonesia
Indonesia’s upstream oil and gas regulator BP Migas said Hess Corp. 
has begun producing oil from Ujung Pangkah field in the Java Sea off 
East Java ahead of the original schedule. BP Migas Deputy Chief Dodi 
Hidayat said flow started in April from the field, originally expected to start 
producing in 2009. Shuttle tanker transports a production of 1,600 b/d of 
crude oil to a storage facility in Tuban, East Java. (OGJ Online) 

Statoil neemt belangen Shell in offshore Noorwegen over 
De Noorse maatschappij Statoil ASA neemt een 20% belang in een 
productievergunning in de Noorse Zee van Royal Dutch Shell over. 
Hiermee stijgt het belang van Statoil naar 50%. 
Vanwege de bemoedigende data van een eerder geboorde put, is 
Statoil van plan om nog een exploratieput in het blok te boren. 
Partners in het blok zijn E.ON Ruhrgas en Petoro, 20% elk, en 
ConocoPhillips, 10%. Ook heeft Statoil in een ander productieblok 
in de Noordzee een belang van 2,5% van Shell overgenomen en 
daarmee haar belang gebracht naar 42,5%. Statoil is de operator 
en de partners zijn Shell (7,5%), Petoro (20%) en Gaz de France 
(30%). (OGJ Online) 

Statoil acquires Shell interests off Norway
Statoil ASA has agreed to acquire Royal Dutch Shell’s 20% interest in 
a production license in the Norwegian Sea, boosting its stake to 50%. 
It plans to drill another exploratory well based on encouraging inter-
pretation of data from a previous well. Partners are E.ON Ruhrgas and 
Petoro, 20% each, and ConocoPhillips, 10%. 
Statoil also has obtained from Shell a 2.5% interest in another pro-
duction license in the North Sea, raising its stake to 42.5%. Statoil is 
operator. Partners are Shell 7.5%, Petoro 20%, and Gaz de France 
30%. (OGJ Online)

Lukoil verwerft belangen in West-Afrikaanse blokken
Lukoil Overseas, een werkmaatschappij van de Russische olie- en 
gasgigant Lukoil, heeft een overeenkomst gesloten met de Ame-
rikaanse Vanco Energy Co. voor de overname van een belang van 
56,66% in drie exploratieblokken in het Tano bekken voor de kust 
van West-Afrika. Deze overeenkomst zal medio dit jaar worden 
gesloten en volgt op een eerdere overname van Lukoil van een 63% 
belang in een offshoreblok van Ivoorkust. De drie blokken hebben 
een totale oppervlak van 15.000 vierkante kilometer en liggen in 
waterdieptes van 200 tot 3000 meter in de Golf van Guinee. Twee 
van deze blokken liggen in offshore Ivoorkust en het ander blok 
in het diepwater van Ghana. 

Lukoil to get stake in West African blocks
Lukoil Overseas has signed an agreement with Vanco Energy Co., 
Houston, to acquire 56.66% interest in each of three exploration blocks 
in the Tano basin 50-100 km off West Africa. The deal, to close around 
midyear, follows Lukoil’s 2006 purchase of a 63% stake in a block off 
Ivory Coast. 
The three blocks cover a combined area of about 15,000 sq km in 200-
3,000 m of water in the Gulf of Guinea. Two of these blocks are off Ivory 
Coast and one deepwater block is off Ghana. 
Exploration is under way under a production-sharing agreement signed 
in September 2005. The exploration period is 5.5 years. 
For the deepwater block, exploration is being carried out under a petro-
leum agreement signed in August 2002. In 2008, one exploration well 
will be drilled on the block. 
Ivory Coast state-owned Petroci Holding will keep a 15% interest in the 
blocks off Ivory Coast, while Ghana’s National Petroleum Co. will hold 
15% in the deepwater block. (OGJ Online)

Mini-olieputten knikken voort 
In Amerika is de ja-knikker geen ongewoon beeld, met name in 
staten zoals Texas en Louisiana. In de VS draaiden eind 2005 in 
totaal 401.000 van deze marginale olieputten en bijna 290.000 mini-
gasputten, volgens de Interstate Oil and Gas Compact Commission. 
De stripper oil wells, zoals ze ook heten, produceerden dat jaar elk 
gemiddeld 2,2 vaten ruwe olie per dag en een modale mini-gasput 
474 m3 aardgas per dag. Maar ook hier maken vele kleintjes samen 
iets groots. De ja-knikkers leverden samen 17% (olie) om 9% (gas) 
van de totale Amerikaanse onshore-productie. (Shell Venster)

Mini-oil wells nod on 
In America, the pump jack is not an uncommon sight particularly in the 
states of Texas and Louisiana. According to the Interstate Oil and Gas 
Compact Commission, a total of 401,000 of these marginal oil wells and 
almost 290,000 mini gas wells were running in the USA at the end of 
2005. In that year, the stripper oil wells as they are also known, each 
produced an average of 2.2 barrels of crude oil per day and a modal 
mini gas well 474 cubic meters of natural gas per day. But even here, 
many small things add up to make something big. The pump jacks 
all together contributed 17% (oil) and 9% (gas) to the total American 
onshore production. (Shell Venster)
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Saramacca heeft vanaf medio juni 
een aantal vaklui erbij. De Stich-
ting Arbeidsmobilisatie en Ont-
wikkeling (SAO) heeft gedurende 
4 maanden een groep jonge men-
sen opgeleid in installatietechniek 
en textiele vaardigheden. Staats-
olie was de hoofdsponsor van dit 
project.

G roningen, district Saramacca. Een 
zaterdagochtend eind mei op de 

Mathooraschool. Geen schooldag, maar 
toch zijn er activiteiten. Een groep 
dames praat over werkstukken die ze 
hebben gemaakt. Een groep jongeman-
nen is bezig met de waterleidinginstalla-
tie en de sanitaire voorzieningen. Buiten 
zijn een paar jongemannen bezig de 
hoofdleiding van de waterleiding bloot 
te leggen. In de leslokalen zijn jongeren 
bezig lampen te installeren. 

Lokale behoefte
Je zou haast denken dat de Mathoora-
school een renovatiebeurt ondergaat, 
maar dat is het niet. De activiteiten 
hebben allemaal te maken met de vak-
opleidingen die de SAO verzorgt in 

Saramacca. Het gaat om drie cursus-
sen: elektro-huisinstallatie, gawasa (gas, 
water en sanitair) en textiele vaardighe-
den. Per vakgebied hadden zich zo’n 
20 mensen ingeschreven, overwegend 
jeugdigen.
De SAO – een werkarm van het Minis-
terie van Arbeid – is sedert 1981 bezig 
met vakgerichte opleidingen die zijn 
afgestemd op de behoefte van de 
arbeidsmarkt. De doelgroep is hoofdza-
kelijk vroegtijdige schoolverlaters. Door 
deze groep een tweede onderwijskans te 
geven, poogt de SAO hen van de straat 
te houden. De vakschool is gevestigd in 
Paramaribo op Geyersvlijt.
Al enkele jaren worden in Nickerie ook 
vakopleidingen verzorgd, afgestemd op 
de lokale behoefte. Daar is het een suc-
ces, reden te meer om de vleugels uit te 
slaan naar andere districten. Zo’n twee 
jaren geleden is een behoeftepeiling in 
Saramacca gehouden. “De vraag was 
groot”, vertelt Ashok Algoe, coördinator 
Vakopleidingen van de SAO. “Dat was 
te zien aan het aantal aanmeldingen. 
De kosten (ruim SRD 400 per persoon) 
bleken toen echter een obstakel voor 
de meeste mensen, waardoor de cursus 
uiteindelijk niet doorging.” 

Steun voor vakopleiding in 
Saramacca

Support for vocational training in 
Saramacca

Since mid June, Saramacca has a number of 
extra tradesmen. The Foundation for Workers 
Mobilization and Development (Stichting 
Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO) has 
provided 4 months of training in installation tech-
niques and textile skills to a group of young 
people. Staatsolie was the main sponsor of this 
project.

Groningen, district Saramacca. A Saturday morn-
ing at the end of May at the Mathoora School. 
Not a school day, but still a lot of activity. A group 
of women discuss the things they have made. A 
group of young men is busy with the installation 
of waterworks and sanitary facilities. Outside a 
few young men are busy to uncover the main 
waterworks pipe, while in the classroom, lamps 
are being installed.  

Local need
One would think that the Mathoora School was 
being repaired, but that is not the case. The activi-
ties all involve vocational training provided by the 
SAO in Saramacca. There are three courses: 
electro-house installation, gawasa (gas, water and 
sanitary) and textile skills. In each of these areas, 
about 20 people signed up, mostly young adults.  
The SAO – a work arm of the Ministry of Labor – 
has been busy since 1981 with vocational training, 
which reflects labor market needs. It is primarily 
intended for school dropouts. By giving this group 
a second chance at education, the SAO attempts 
to keep them off the streets. The vocational school 
is established in Paramaribo in Geyersvlijt.
Vocational training has also been provided for sev-
eral years now in Nickerie, geared to local needs. 
It has also been a success there, which stimulates 
doing the same in other districts. About two years 
ago, an inventory was made of the need for voca-
tional training in Saramacca. “The demand was 
large,” said Ashok Algoe, coordinator Vocational 
Training in the SAO. “We received a tremendous 
number of applications. The price (more than 
SRD 400 per person) seemed to be an obstacle 
for most of the people, and eventually the course 
never took place.”  

Project 
Algoe did not let this go. It was decided to make 
a project out of the training in Saramacca and to 
request support from Staatsolie. At the end of 
last year, Staatsolie approved the request and 
SAO began the preparations, including finding 
an appropriate classroom. This was found at the 
Mathoora School. 
The lessons began on February 10. Every 
Saturday for four months, qualified trainers of the 
SAO gave lessons. 4 groups began; 2 for electro 
installation and 1 each of gawasa and textile 

Tekst & Beeld / Text & Photos: Kailash Bisessar

Cursisten van de vakopleiding brengen het geleerde in praktijk.

Participants in the vocational training put the skills they learnt into practise.
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Project 
Algoe bleef niet bij de pakken neerzit-
ten. Er werd besloten van de opleiding 
in Saramacca een project te maken en 
dat aan te bieden aan Staatsolie voor 
ondersteuning. Eind vorig jaar keurde 
Staatsolie de aanvraag goed en startte 
SAO met de voorbereidingen, waar-
onder het vinden van een geschikte 
leslocatie. Die werd gevonden in de 
Mathooraschool.
De lessen startten op 10 februari. Elke 
zaterdag, vier maanden lang, is er les 
verzorgd door gekwalificeerde trainers 
van de SAO. Gestart is met 4 groepen, 2 
voor elektro-installatie en voor gawasa 
en textiele vaardigheden elk 1 groep. 
Het enthousiasme onder de cursisten 
was groot, gezien de weinige afvallers. 
Over de hele linie zijn nog geen 5 perso-
nen afgehaakt op een totaal van 60. 
De cursussen zijn praktijkgericht. Algoe 
vertelt dat na zijn observaties, besloten is 
de cursisten praktijkervaring op te laten 

doen via werkzaamheden op de 
school zelf. “Ik had opgemerkt 
dat de leslokalen slecht ver-
licht waren en het schortte aan 
de sanitaire voorzieningen. We 
besloten toen om deze zaken 
aan te pakken, als een on-the-
job training voor de cursisten 
én om wat terug te doen voor 
de school.” Er moesten materi-
alen worden aangeschaft, maar 
in het projectbudget was hierin 
niet voorzien. De SAO klop-
te dus weer aan bij Staatsolie 
en niet zonder resultaat. Dat 
beetje meer aan fondsen dat 
nodig was, kwam en zo kon het 
sanitair, de hydrofoorinstallatie 
en de lichtinstallatie aangepakt 
worden.

Vak leren 
De cursisten zelf hebben veel 
gehad aan de opleiding. “Ik doe 
dit werk al, maar door deze cur-
sus te volgen, kan ik het doen 
volgens de regels en normen die 
er zijn”, zegt Winod. Hij heeft 
gawasa gedaan. “De opleiding 
heeft wel voldaan aan mijn 
verwachtingen. De opgedane 
kennis zal ik toepassen in mijn 
werk, want ik verdien ermee, 
maar ik zal ook minder draag-
krachtigen kunnen helpen.” 
Raoel is een vroege school-
verlater. “Ik ben hier gekomen 
om een vak te leren zodat ik 
toch iets in de maatschappij 
kan worden”, motiveert hij zijn 

deelname aan de opleiding.
Marie Purperhart, directrice van de Mat-
hooraschool is zeer te spreken over de 
voordelen die de school heeft gehad 
aan de opleiding. “Onze waterleiding-
installatie is gerepareerd, we hebben 
weer een hydrofoor, de toiletten kunnen 
weer worden doorgespoeld. Bij onweer, 
wanneer het een beetje donker wordt, 
hoeven de lessen niet meer te worden 
onderbroken, omdat de leslokalen nu 
goed verlicht zijn.” 
Begin juni hebben de cursisten hun cer-
tificaat ontvangen. Zij hebben een vak 
geleerd en kunnen werk aannemen om 
in hun eigen levensbehoefte te voorzien. 
Saramacca heeft er een aantal vaklieden 
bij, waardoor in een lokale behoefte is 
voorzien. Op deze manier heeft Staats-
olie een bijdrage geleverd aan de ver-
dere ontwikkeling van Saramacca, het 
district van waar onze olie komt. 

skills. The participants were very enthusiastic, as 
seen by the few numbers of dropouts. Not even 5 
people from the 60 in total dropped out.  
The courses are practical in nature. Algoe states 
that they decided to give the participants practi-
cal experience via activities at the school itself 
after making some observations there. “I noticed 
the poor lighting in the classrooms and the lack 
of sanitary facilities. We then decided to tackle 
these problems as on-the-job training for the stu-
dents and to give something back to the school.” 
Materials needed to be bought, but this was not 
included in the project budget. The SAO returned 
to Staatsolie who assisted once again. The extra 
money needed was provided, and then the sani-
tary facilities, the water pump installation and the 
light installation could be repaired.  

Learning a trade 
The students learned a great deal from the train-
ing. “I already did this kind of work, but after this 
training, I am now able to work according to the 
standards,” says Winod. He followed gawasa. “The 
training was up to my expectations. I will use the 
new knowledge in my work, because I earn a 
living with this, but I will also help those in need.” 
Raoel is a school dropout. “I came here to learn 
a trade so that I can become something in the 
community,” is how he justified his participation in 
the course. 
Marie Purperhart, director of the Mathoora School 
is enthusiastic about the benefits provided to the 
school. “Our water installation is fixed, we again 
have a water pump and the toilets are able to flush 
again. During rainstorms, the classrooms are now 
well illuminated and the lessons do not need to 
be stopped.” 
The students received their certificate early in 
June. They have learned a trade and are able to 
find work to support themselves. Saramacca now 
has a greater number of tradesmen, satisfying the 
local need.  In this way, Staatsolie has contributed 
to the further development of Saramacca, the 
district from where our oil comes.  

De waterleidinginstallatie van de Mathooraschool werd gerepareerd.

The water installation of the Mathoora School was fixed.

Textiel vaardigheden.

Textile works.



Education International, een 
internationale organisatie waar 
169 onderwijsbonden uit de 
hele wereld bij zijn aangesloten, 
heeft een programma ontwik-
keld waarbij leerkrachten wor-
den getraind in de vaardigheden 
van gezondheidseducatie met 
als focus HIV/AIDS preventie. 
Men is van mening dat onder-
wijs hierbij een belangrijke rol 
kan spelen. 

S taatsolie gaf haar ondersteuning 
aan dit project en werd de hoofd-

sponsor voor een periode van 2 jaar. 
In maart is reeds een begin gemaakt 
met het project en intussen zijn er 
negen scholen aangedaan. 

Het HIV/AIDS virus grijpt verwoed 
om zich heen. Wereldwijd zijn reeds 
40,3 miljoen mensen besmet en reeds 
25 miljoen overleden aan dit dode-
lijke virus. Ook in Suriname maakt 
het virus vele slachtoffers. Het HIV/
AIDS virus treft mensen in hun meest 
productieve jaren; de meeste geval-
len van HIV/AIDS besmettingen in 
Suriname komen voor in de leeftijd 
15-49 jaar; 60-80% van alle nieuwe 
besmettingen die jaarlijks worden 
gerapporteerd vallen in deze leef-
tijdscategorie. Denk maar aan de ern-
stige gevolgen die deze epidemie 
voor ons onderwijs en samenleving 
zal hebben. Een intriest beeld, maar 
de naakte waarheid. Aan dit beeld 
kan heel veel veranderd worden door 
het heft in eigen handen te nemen.

“We kunnen niet aan de kantlijn 
blijven staan”, zegt Wilgo Valies, 
voorzitter van de Bond van Leraren 
(BVL) dan ook. “We moeten dit pro-
bleem zelf aanpakken.” De BVL die 
lid is van Education International is 
samen met deze organisatie en ande-
re Caribische landen een samen-
werking aangegaan om wereldwijd 
de problematiek van HIV/AIDS ter 
hand te nemen. Door leraren te trai-
nen in het geven van HIV/AIDS 
voorlichting op school hoopt men 

het aantal infecties terug te dringen. 
In 2006 zijn in Suriname de eerste 
voorbereidingen voor de realisatie 
van dit project dat loopt tot 2009 
getroffen. Door het Ministerie van 
Onderwijs is de commissie “Edu-
cation for all HIV/AIDS” samen-
gesteld. Deze commissie bestaat uit 
leerkrachten die vrijgemaakt zijn om 
andere leerkrachten te trainen. In de 
commissie hebben zitting de dames 
Astrid Mac Donald, Hilly Dinmo-
hamed-Breeveld, Helga Lambert, 
Reshma Mangre en Rahiema Kal-
loe. De commissie voert dit project 
uit met begeleiding van Education 
International.
“We hebben zoveel positieve reacties 
ontvangen op dit project”, vertelt 
commissielid Dinmohamed-Bree-
veld. “Ondanks alle voorlichting 
en informatie die er via de media 
wordt verstrekt, gaat de ernst van het 
HIV/AIDS probleem aan de mensen 
voorbij. Mensen moeten bewuster 
gemaakt worden. Het is gebleken dat 
men echt met de feiten op de neus 
gedrukt wil worden.”
Irene Alisowito, leerkracht Neder-
lands op de Scholen Gemeenschap 
Lelydorp vond de training informa-
tief, maar vooral interactief. “De 
boodschap kwam goed en duidelijk 
over. Ik ben blij dat we informa-
tie waarover we nog niet allemaal 
beschikten met elkaar hebben kun-
nen delen. Ik denk dat dit project 
zeker kans van slagen heeft. Als we 
onze jongeren er steeds op blijven 
wijzen zal het, misschien niet met-
een en misschien niet bij een ieder, 
uiteindelijk toch vruchten afwerpen. 
Ik wil positief blijven en hopen dat 
het nog allemaal goed komt met onze 
jeugd.”

Begin juni doen de trainers het 
IMEAO aan waar de eerste getrainde 
leerkrachten het geleerde in de klas 
zullen demonstreren. Het ligt in de 
bedoeling om na 2009 ook de GLO 
en VOJ scholen aan te doen en in de 
toekomst HIV/AIDS voorlichting als 
een nieuw vak op te nemen in het cur-
riculum dat op alle scholen verplicht 
onderwezen zal moeten worden. 

Staatsolie supports Education for All project

Education is important pawn in fight 
against HIV/ AIDS

Education International, an international organization to 
which 169 educational unions throughout the entire world 
are joined, has developed a program to train teachers in 
health education skills focusing on HIV/AIDS prevention. 
It is believed that education can play an important role in 
this. Staatsolie gave her support to this project and is the 
main sponsor for 2 years. The project began in March and 
since then nine schools have been involved. 
The HIV/AIDS virus is fiercely spreading. Worldwide, 
already 40.3 million people are infected and 25 million 
have died from this deadly virus. The virus has also made 
many victims in Suriname. The HIV/AIDS virus affects 
people during their most productive years; most cases 
of HIV/AIDS infection in Suriname involve victims in the 
15-49 year age group. 60-80% of all newly registered 
cases fall into this age group. Think of the far reaching 
consequences this epidemic creates in education and 
society - a sad picture, but the naked truth. Taking control 
can drastically change this picture. 
“We cannot just stand on the sidelines,” says Wilgo Valies, 
President of the Teacher’s Union (BVL). “We must tackle 
this problem ourselves.” The BVL, a member of Education 
International, has joined this organization together with 
other Caribbean countries to take control of the HIV/
AIDS problem worldwide. By training teachers from high 
schools to give HIV/AIDS information in schools, people 
hope to reduce the numbers of infections.  
In 2006, the first steps were taken in Suriname toward 
realization of this project, which is to continue until 2009. 
The committee, Education for all HIV/AIDS, has been 
put together by the Ministry of Education and consists of 
teachers who are made free to train other teachers. The 
teachers in this committee are Astrid Mac Donald (chair-
person), Hilly Dinmohamed-Breeveld, Helga Lambert, 
Reshma Mangre and Rahiema Kalloe. The committee 
will carry out this project under the guidance of Education 
International.
“We have received so many positive reactions to this 
project,” states committee member Hilly Dinmohamed-
Breeveld. “Despite all the information being distributed via 
the media, the gravity of the HIV/AIDS problem is not real-
ized by people. People must be made more aware. It seems 
that people want to be confronted with the raw facts.”
Irene Alisowito, a teacher of Dutch in the Lelydorp High 
School, found the training informative, but mainly interac-
tive. “The message was loud and clear. I am glad that we 
have been able to share information to which we do not all 
have access. I believe this project has a definite chance 
to succeed. If we continue to bring this to the attention of 
the youth, it will eventually bear fruit – though perhaps not 
right away, and perhaps not by all. I want to think positively 
and hope that everything will go well for our youth.” 
In the beginning of June, the trainers will be at the IMEAO, 
where the first trained teachers will demonstrate in the 
classroom what they have been taught. 
It is the intention to introduce this in the elementary and 
secondary schools after 2009 and in the future, to intro-
duce HIV/AIDS information as a new obligatory lesson in 
all school curriculums.  

Staatsolie ondersteunt project Education for All 

Onderwijs belangrijke pion in strijd 
tegen HIV/AIDS

Tekst / Text: Sherida Asinga
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Er is een high-tech industrie opgezet

“Reeds in de prille dagen van Staatsolie’s bestaan 
had ik belangstelling voor het bedrijf”, vertelt 
Glenn Sairras, onderdirecteur Production & 
Development. “De plannen en de wijze van 
aanpak van de activiteiten spraken mij bijzonder 
aan. De belangstelling werd aangewakkerd na een 
presentatie bij Suralco, waar ik toen werkte, over 
de afzet van olie door toenmalig directeur Eddie 
Jharap. Intussen had Marc Waaldijk, die ook bij 
Suralco in dienst was, de overstap gemaakt naar 
Staatsolie en werden mijn contacten met Staats-
olie verstevigd. Ik begon ook voor mezelf een 
toekomst te zien bij Staatsolie. In 1994 kwam ik 
in dienst bij Staatsolie als manager Engineering 

en Development, een functie die ik vijf maanden bekleed heb. Daarna ben ik 
11 jaar manager Production Operations geweest. In juni 2006 werd ik benoemd 
tot onderdirecteur Exploratie & Productie. Per 1 maart van dit jaar werd ik bij 
de recente reorganisatie belast met de leiding van het directoraat Production & 
Development in de functie van onderdirecteur.
Ik kan spreken van een constructieve samenwerking met collega’s en medewer-
kers en kan rekenen op de nodige ondersteuning. Het meest interessante aan 
mijn job vind ik toch wel de uitdagingen die het “onvoorspelbaar gedrag” van 
het reservoir (de ondergrond) met zich meebrengen en de onderlinge afstemming 
van de verschillende disciplines bij het beheer van het reservoir. Bij de aanpak 
van die uitdagingen komen zowel vaktechnische als managementaspecten aan 
de orde.
Staatsolie is een Surinaams bedrijf, een nationaal bedrijf en dat is wat het zo 
speciaal maakt. Er is een hightech industrie opgezet: de bedrijfsvoering vindt 
op een technisch hoog niveau plaats en onze toekomstplannen liegen er niet 
om. Hoewel we in vergelijking met andere bedrijven qua omvang van productie 
kleiner zijn, zijn wij wel een geïntegreerd bedrijf gelet op onze activiteiten. 
Als we kijken naar de productieontwikkeling van de afgelopen tien jaar dan is 
er duidelijk sprake van vooruitgang, hoewel er een periode was van enige stag-
natie en zelfs lichte achteruitgang. De laatste drie jaren zijn we weer in de uplift. 
Belangrijk is dat onze mensen zich continu verder hebben ontwikkeld waardoor 
veel dingen ook begrijpelijker en beheersbaar zijn geworden. We hebben voor-
uitgang geboekt op het gebied van veiligheid, bedrijfsgezondheid en zorg voor 
het milieu en de beheersing van onze processen. Er zal de komende jaren extra 
aandacht worden besteed aan ontwikkeling van het personeel om de realisatie 
van de toekomstplannen te garanderen.
Ik heb vele hoogtepunten meegemaakt. Enkele hiervan zijn: het opstarten van 
de eerste bron onder mijn leiding, uitbreiding van de Josi Plant, opstarten van 
TA58 Operations, toepassen van de natte productiemethode in het Calcuttaveld, 
bepaalde veiligheidsmijlpalen die bereikt zijn, de verdere ontwikkeling van 
Staatsolie Oilspill Response Team, maar het belangrijkste was toch wel m’n 
aanstelling als onderdirecteur Production & Development.
Ik streef ernaar het directoraat verder te ontwikkelen en zodanig aan te sturen 
dat de doelen van ons Strategisch Plan gerealiseerd worden. Voorts zullen 
medewerkers van mijn directoraat klaargestoomd worden verder te groeien om 
tezijnertijd over te kunnen nemen. 
Mijn hobby’s zijn basketballen, tennis, voetballen en socializen (uitgaan). Voorts 
werk ik er naar mezelf op zowel geestelijk als intellectueel gebied verder te ontwik-
kelen. Ik probeer een gepaste bijdrage te leveren op sociaal maatschappelijk gebied 
en zie met een wakend oog toe op de ontwikkeling van mijn kinderen.” 

Jubilarissen/Jubilarians
We set up a high-tech industry

“In the very beginning of Staatolie I gained interest in 
the company”, says Glenn Sairras, Deputy Director of 
Production & Development. “The future plans and the way 
in which things were done appealed to me. My interest was 
stirred up after former director Eddy Jharap visited Suralco, 
where I worked, for a meeting concerning the delivery of 
oil to Suralco. In the meanwhile, Marc Waaldijk left Suralco 
for Staatsolie and my contact became more frequent and 
also more intense. I began to see a future for myself at 
Staatsolie. 
In 1994, I started working for Staatsolie, as manager of 
Engineering & Development, a position that I held for 
five months. After this, I was appointed as manager of 
Production Operations. This position I held for 11 years. In 
June 2006, I was appointed deputy director of Exploration 
& Production. During the recent reorganization, the name of 
the position was changed to deputy director of Production 
& Development.
My colleagues, fellow workers and I form a great team. I can 
count on their support. The most interesting part of my job 
is the challenge concerning the relatively unpredictability 
of the reservoir and the coordination between the various 
disciplines. To meet the challenges, technical as well as 
managerial skills are required. 
Staatsolie is a Surinamese company, a national company, 
and that is what makes it so special. We have been able to 
set up a high-tech industry. Management is on a technically 
high level and our future plans demonstrate this. You can say 
that compared to other companies who are larger in terms 
of production size, we are an integrated company in regards 
to our activities. 
As we look back at developments during the past ten years, 
we see that there have been years with clear progress 
and others without. For the past three years, we are again 
progressing. It is important that our employees continue to 
develop themselves, allowing them to better understand 
things. We have improved in the HSE area, in the control 
over our processes. In the coming years more attention 
will be given to development of our personnel in order to 
guarantee the realization of future plans. 
In my career I have experienced many landmarks. To name 
a few: the start up of the first production well under my 
management, expansion of the Josi Plant, the start up of 
TA58 Operations, the application of the wetland opera-
tions in the Calcutta field, certain safety landmarks that 
have been achieved, the further development of SORT 
(Staatsolie Oil Spill Response Team), but the most important 
was still my appointment as deputy director of Production & 
Development.
I am working to further develop my directorate and to guide 
it toward achieving the objectives of our Strategic Plan. 
Pushing employees of my directorate to make them ready 
to take over shortly.  
My hobbies are basketball, tennis, soccer and socializing. I 
am working to further develop myself in spiritual and intel-
lectual areas. I try to make positive contributions toward 
social issues and watch over the upbringing and develop-
ment of my children. 
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Bedrijfscultuur van Staatsolie 
bijzonder

Agnes Moensi, Manager Controlling, heeft inder-
tijd voor Staatsolie gekozen, omdat haar voorkeur 
uitging naar een echt Surinaams bedrijf. Ze stond 
namelijk ook op de verlanglijst van een in Suri-
name opererende multinational. Wat maakt Staats-
olie zo speciaal voor haar? “De bedrijfscultuur 
die zich kenmerkt door een vlotte toelating tot lid 
van de grote Staatsolie-familie, wat je in staat stelt 
om makkelijker je weg te vinden. En zoals het een 
goede familie betaamt ook de ruimte krijgt om 
waar nodig te corrigeren en te verbeteren. Velen 

beschouwen deze cultuur als vanzelfsprekend, maar beseffen niet dat dit het 
resultaat is van een maatschappij die nu reeds 27 jaar werkt aan de ontwikkeling 
van de organisatie. Voor mij is de bedrijfscultuur van Staatsolie heel bijzonder 
omdat het een van de belangrijkste factoren is geweest die heeft bijgedragen aan 
mijn eigen groei bij Staatsolie, zowel voor wat betreft mijn kennis, vaardigheden 
alsook mijn intermenselijke opstelling.
Ter illustratie deze gebeurtenis in relatie tot mijn groei en de bedrijfscultuur.
Ik ben in november 1994 in dienst gekomen als Assistant Internal Auditor bij 
de afdeling Interne Controle en kreeg als eerste opdracht het coördineren van de 
inventarisatie van de magazijnvoorraden. In die tijd werd de financiële admini-
stratie en de kantoorvoorraadadministratie gevoerd in een DBase IV programma. 
Ik had helemaal geen ervaring met DBase en heb daardoor dagen lang zitten 
broeden op het programma. Het wilde maar niet lukken en als nieuweling, nog 
onbekend met de cultuur en als enige op de afdeling, durfde ik niet direct om 
hulp te vragen. Voor mijn geluk kwam ik een medewerker van ICT tegen op het 
moment dat ik ten einde raad was. Hij heeft mij in een sessie van een half uur 
uitgelegd hoe ik via MS Access de nodige lijsten uit het programma kon krijgen. 
Deze introductie met MS Access heeft voor mij de basis gelegd voor mijn verde-
re verdieping in databestanden die cruciaal was voor mijn bijdrage aan de   vele 
verbeteringsprojecten waaraan ik mocht participeren. Dit is een van de eerste 
gebeurtenissen die een weergave is van hoe ik gestart ben bij  Staatsolie in relatie 
tot de groei en de bedrijfscultuur. Ik heb hieruit geleerd dat je over de grenzen 
van je afdeling heen moet kijken als je hulp nodig hebt. En zo zijn er nog vele 
gebeurtenissen hierna waar collega’s, medewerkers en superieuren hebben bijge-
dragen aan mijn groei als resultaat van corrigeren en steeds verbeteren.”

Als een van de belangrijkste hoogtepunten in haar loopbaan bij Staatsolie noemt 
Agnes haar bijdrage aan het ontwikkelen van het bewustzijn over de noodzaak 
voor beheersing van de bedrijfsactiviteiten (business control). “Bij mijn benoe-
ming tot manager Controlling, 3 jaren geleden, had ik aangegeven dat het mijn 
droom is om via mijn rol en functie te bewerkstelligen het volledig raamwerk 
van de corporate governance structuur bij Staatsolie op te zetten en in werking 
te hebben. De gedragscode, onderdeel van het project, is al geformaliseerd en 
geïmplementeerd en we zijn nu in de eindfase van de formalisering van de Cor-
porate Governance Code.
Het meest interessante aan mijn werk vind ik de dynamiek en veelzijdigheid van 
de aard van de werkzaamheden die ik verricht. Ik moet veel adviseren over met 
name nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf wat vrij veel speur- en graafwerk 
vereist, voornamelijk in literatuur en ‘best practices’. De kunst is altijd weer om 
de meest toepasbare oplossing voor Staatsolie uit te werken.”

Toekomstplannen in haar carrière plaatst Agnes in het licht van de groei van 
Staatsolie. “Vanaf ik in dienst kwam ervaar ik dat het bedrijf in ontwikkeling is. 
Staatsolie zal blijven groeien, getuige het investeringsvolume van minimaal US$ 
700 miljoen voor de planperiode 2008-2012. De uitdaging zit er absoluut in voor 
de toekomst en ik zal me vanuit mijn taakstelling blijven inzetten voor het op 
beheerste wijze voorbereiden en uitvoeren van de groeistrategie.”
Als specifieke toekomstplannen noemt zij het succesvol doorlopen van het 

Corporate culture of Staatsolie is special

Agnes Moensi, Manager of Controlling, chose Staatsolie at 
that time because she preferred a genuine Surinamese com-
pany. She was namely also on the wish list of a multinational 
operating in Suriname. Why is Staatsolie so special to her? 
“The corporate culture, known for allowing quick admission 
into the larger Staatsolie family, is making it possible for you 
to more quickly find your way. And just like in a good family, 
providing you with the space to correct and improve where 
necessary. Many regard this culture as a given, and do not 
realize that it is the result of a company that has been at 
work for 27 years now on developing their organization. For 
me, the corporate culture of Staatsolie is special because it 
is one of the most important factors which has contributed to 
my own growth at Staatsolie, including my knowledge, skills 
and also my personal attitude. Here under, an occurrence 
related to my growth and the corporate culture.
I began working in November 1994, as Assistant Internal 
Auditor in the Internal Control Department and my first task 
was to coordinate the inventory of warehouse stock. At that 
time, the financial administration and the stock administra-
tion were done in a DBase IV program. I had absolutely 
no experience with DBase and I sat for days unable to do 
anything with the program. I could not get it to work and as 
a newcomer, still unfamiliar with the corporate culture and 
as the only one in the department, I did not dare to ask for 
assistance right away. To my luck, when I was at the end of 
my rope, I ran into an employee from the ICT department. In 
a half hour session, he explained how I could get the needed 
lists out of the program via MS Access. This introduction to 
MS Access provided the basis for my becoming engrossed 
in data files, which was crucial to my ability to contribute to 
the numerous improvement projects in which I have partici-
pated. This is one of the first incidents reflecting my start at 
Staatsolie in relation to the growth and the corporate culture. 
From this, I have learned that sometimes you must look 
beyond the borders of your own department if help is needed. 
There have been numerous occurrences since then whereby 
colleagues, fellow workers and superiors have contributed to 
my growth by rectifying and continually correcting.”
Agnes regards her contribution to the development of the 
awareness of the need for business control as one of the 
most important highlights in her Staatsolie career. “At my 
appointment to Manager Controlling 3 years ago, I indicated 
that via my role and position, my dream was to effectuate 
the setting up of the complete framework of the corporate 
governance structure at Staatsolie and put it to work. The 
code of conduct, a part of the project, has already been for-
malized and implemented and we are now in the final phase 
of formalizing the Corporate Governance Code.
The most interesting part of my job is the dynamic and 
versatile nature of my tasks. I provide a great deal of advice 
concerning namely new company developments, which 
demands quite a bit of research and digging, primarily in 
literature and “Best Practices.” The trick is in working out 
the most applicable solution for Staatsolie.” Agnes places 
her future career plans in light of Staatsolie’s growth. “Since 
beginning my job, I have experienced a company in develop-
ment. Staatsolie will continue to grow, as evidenced by the 
investment volume of a minimum of US$ 700 million for the 
2008-2012 planning period. Challenges for the future are 
definitely present and I will continue to do my best from within 
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De droom van Dewanand Bhagwandien
Als jongen uit een arm gezin weet Dewanand Bhagwandien als geen 
ander hoe het is om te moeten overleven. “Ik heb al heel jong als 
militair gediend in het leger. Na enkele jaren hield ik het voor gezien. 
Daarna heb ik vijf jaar bij Suralco gewerkt. De ervaring die ik daar heb 
opgedaan, bleek later heel goed van toepassing bij Staatsolie. Tijdens 
de constructieperiode van de raffinaderij kwam ik als uitzendkracht bij 
het bedrijf. Je moest wel een manusje-van-alles zijn, anders viel je zo 
uit de boot. Uit een hele grote groep werd ik ook geselecteerd en kwam 
in vaste dienst. Het was altijd al een droom van mij geweest om bij 
Staatsolie te komen werken. Ik had hard naar dat moment toe gewerkt 
en hiermee was die droom werkelijkheid geworden.
De raffinaderij was iets nieuws in Suriname en een ieder was voorzich-
tig. Het was onze baby. In het begin hadden we wel eens problemen en 
moesten we vaak brainstormen voor we aan een job begonnen, maar 
het ging steeds beter. De ontwikkeling die het bedrijf heeft doorge-
maakt vind ik geweldig. Straks wordt de raffinaderij uitgebreid. We 
hebben capabele mensen die de plannen uitzetten. We mogen heel trots 
zijn op wat er allemaal is bereikt. 
Nadat de Maintenance Refinery was opgezet en de afdeling stabiel 
was, ging ik naar Operations om mij meer te kunnen verdiepen in 
het raffinageproces. Ik volgde vele opleidingen en was enige tijd ook 
shopsteward van de bond. De samenwerking met mijn collegae is heel 
goed. Ik heb heel wat vrienden gemaakt bij Staatsolie.
In het verleden ben ik topvoetballer geweest. Het begon allemaal bij 
Robinhood Jeugd, later bij de Producers Suralco en SNL. Met de 
Politie Voetbal Vereniging (PVV) behaalde ik de presidentscup en we 
werden bekerwinnaar. En toen viel het licht uit, ik verhuisde naar de 
randdistricten en daar was het niveau van mindere kwaliteit. Ik voet-
bal nog steeds. Ik doe mee met het team van de raffinaderij aan onze 
interne voetbalcompetitie. Toekomstplannen heb ik niet echt. Ik werk 
er aan m’n huis en m’n erf te perfectioneren en ik wil m’n krachten 
zolang God dat wil, blijven geven voor een beter Staatsolie.” 

Dewanand Bhagwandien’s dream

Growing up in a poor family, Dewanand Bhagwandien knows 
what it is to survive. “When I was very young, I was in the military 
service. After several years, I decided to stop. After that, I worked 
for five years at Suralco. That experience seemed to fit in very well 
at Staatsolie. During the construction of the refinery, I came to the 
company as a temporary worker. One needed to be a jack-of-all-
trades otherwise you were not hired. I was selected from a very 
large group to be hired as an employee. I always dreamed of work-
ing for Staatsolie. I worked hard for that and my dream became a 
reality. The refinery was something new in Suriname and everyone 
was careful. It was our baby. We had some problems in the begin-
ning, and we often brainstormed before beginning a job, but that 
gradually improved. It has been fantastic to see the development 
that the company has made. We have qualified people developing 
the plans for the expansion of the refinery. We can be very proud 
of everything that has been achieved.  
After Maintenance Refinery was set up and the department was 
stable, I left for Operations to become more familiar with the refin-
ery process. I took many courses and was shop steward of the 
union for a while. The teamwork with my colleagues is great. I have 
made many friends at Staatsolie.
Years ago, I was a top soccer player. I began in the youth division 
of Robinhood, and later played for  Producers Suralco and SNL. 
With the Police Soccer Club (PVV) I won the President’s Cup and 
we won the league trophy. And then the lights dimmed, as I moved 
a district and the level of play was lower. I still play soccer though 
and participate in the internal soccer competition. I don’t really 
have plans for the future. I am working on perfecting my house 
and yard and I want to continue to put my energy, as long as God 
allows, into working towards a better Staatsolie.” 

Management Development Programma bij Staatsolie waaronder de 
afronding van haar opleiding tot Register Controller die gepland staat 
voor het eerste kwartaal 2009.
“Persoonlijk is voor mij van belang dat ik een evenwichtige balans 
behoud tussen de diverse levensgebieden. Voor nu zijn die: gezin en 
familie, werk, studie, geestelijke ontwikkeling en gezondheid, met 
de hoogste prioriteit voor mijn gezin, daar ik nog 2 kleuters heb die 
in de groei zijn en ik daarom heel veel tijd en zorg investeer in hun 
opvoeding.”
Blijft er dan nog ruimte over voor andere bezigheden? Velen vinden 
me vreselijk saai, maar ik lees heel graag inspirerende en vaktechni-
sche boeken. Verder trek ik dagelijks één tot anderhalf uur uit  voor 
meditatie, fitness en verzorging van mijn planten. Ik kom hierdoor 
dan helemaal tot rust en ben dan weer opgeladen voor de volgende 
werkdag.
Mijn tijd gaat nu naast het werk, voornamelijk naar de zorg van mijn 
gezin en naar mijn opleiding. Voorts ben ik actief in een tweetal vak-
verenigingen en participeer in examencommissies van de Anton de 
Kom Universiteit van Suriname. Persoonlijk zou ik veel meer willen 
doen op het gebied van sociaal werk. Ik heb mezelf gecommitteerd om 
na mijn opleiding een betere tijdsindeling te maken die mij in staat stelt 
een grotere bijdrage te leveren aan sociaal werk.” 

my function for the preparation and carrying out of the strategy for 
growth in a controlled manner.”
Included in her specific future plans is the successful completion of 
the Management Development Program at Staatsolie under which 
falls the completion of her training as Register Controller which is 
planned for the first quarter of 2009.  “Personally, it is important that 
I maintain a balance between the different areas of life. For now, 
those are: family, work, study, spiritual development and health, 
with the highest priority being my family, which includes 2 small 
children and for whom I invest much time and care in their upbring-
ing.” Is there room left for other activities? “Many people find me 
extremely boring, but I enjoy reading inspirational and professional 
literature. Further, I reserve one to one and a half hours out each 
day for meditation, fitness and taking care of my plants. This helps 
me to totally relax and renews me for the next day. Next to work, 
most of my time goes toward caring for my family and toward my 
vocational training. Furthermore, I am active in two professional 
organizations and participate in the exam commission at the Anton 
de Kom University of Suriname. Personally, I would like to do more 
social work. I have promised myself that when my training is fin-
ished, I will arrange my time more efficiently, allowing me to make 
a greater contribution to social work.” 
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Personalia/Personnel News
(April-Juni / April-June 2007)

GEBOREN/BORN

NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT

Ashley Kamsoeri A & 

Kamsoeri-Lansdorf I.

Catharina Sophia & Josikreek Operations

Drilling
Aillis & Ady Sariman R. Refining Operations

NIEUW/NEW

NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT

Biharising-Raghoenath V. Jr. Exploration Geologist Petroleum Contracts

Kuhn S. Jr. Exploration Geologist Petroleum Contracts

Idoe F. Jr. Well Site Geologist Well Site Operations

Brandon M. Services Buyer Operational Services (Procurement)

Ijskes T. Project Buyer Projects (Procurement)

Manichand R. Reservoir Engineer Field Evaluation

PROMOTIE/PROMOTION

NAAM/NAAM FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT

Tjon A Loi S. Administrative Assistant II Technical Services

Tjokrodikoro J. Mechanic I Heavy Equipment Maintenance

Redjosentiko R. Mechanic I Mechanical Maintenance

France N. Equipment Operator I Production Development

Goerdajal S. Equipment Operator I Production Development

Kappel I. Supervisor Service Desk Information, Communication & Technology

Nelson A. Coordinator Exploration Exploration

Ramdajal R. Production Geologist Field Evaluation

Soekhlal R. Superintendent Infrastructure ICT Infrastructure

PENSIOEN/RETIRED

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

Schoonhoven R. Marine Operations & Oil Movement

GETROUWD/MARRIED

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT MET/WITH

Kasi C. Field Production Sarah Maria Mohabbat N.

UIT DIENSTTREDING/RESIGNED

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

Shair Ali S. Corporate Planning

Raymann M. Production Development

JUBILARISSEN

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT JUBILEUMDATUM/DATE

12½ dienstjaren/years

Simson D. Field Production Sarah Maria 1 mei/May 2007

Soekhlal R. ICT Infrastructure 1 mei/May 2007

Moensi-Sokowikromo A. Controlling 1 mei/May 2007

Soekhoe R. Field Production TA58 1 mei/May 2007

Bhagwandien D. Mechanical Maintenance 15 mei/May 2007

Sairras G. Production & Development Directorate 15 mei/May 2007

Kortram I. Finance Directorate 15 juni/June 2007



Education International, an international organization to which 
169 educational unions throughout the entire world are joined, 
has developed a program to train teachers in health education 
skills focusing on HIV/AIDS prevention. It is believed that edu-
cation can play an important role in this. Staatsolie supports 
this project and is the main sponsor for 2 years. 

(See article on page 23)

Staatsolie ondersteunt project Education for All
Staatsolie supports Education for All project

Education International, een internationale organisatie waar 169 onder-
wijsbonden uit de hele wereld bij zijn aangesloten, heeft een programma 
ontwikkeld waarbij leerkrachten worden getraind in de vaardigheden 
van gezondheidseducatie met als focus HIV/AIDS preventie. Men is van 
mening dat onderwijs hierbij een belangrijke rol kan spelen. Staatsolie 
ondersteunt dit project en heeft zich voor twee jaren als hoofdsponsor 
hieraan verbonden. 

(Zie het artikel op pag. 23)

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

Training van leerkrachten.

Teachers at a training.  
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