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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 �

De crude productie stijgt steeds 
verder en heeft sinds medio augus-
tus 2007 het niveau van 15.000 
vaten per dag bereikt (zie fig. 1). 
We lopen hiermee voor op de 
voorspelling voor dit jaar en ver-
wachten nu een productie van 5,35 
miljoen vaten in plaats van 5,11 
miljoen vaten voor 2007.

T oen gedurende 2002-2004 sprake 
was van stagnatie en zelfs achter-

uitgang in de crude productie zijn door 
de diverse disciplines, betrokken bij het 
productiegebeuren, diepgaande analyses 
gemaakt van het gedrag van zowel indi-
viduele bronnen als van het gehele olie-
reservoir. Er zijn aan de hand hiervan 
diverse verbeteringen 
aangebracht in proce-
dures van opstarten en 
monitoren van de pro-
ductiebronnen. Voorts 
wordt steeds meer 
“Integrated Reservoir 
Management” toege-
past, waarbij de diver-
se disciplines (produc-
tiegeologie, reservoir 
engineering, petrofy-
sica,  production engi-
neering en production 
operations) gezamen-
lijk het functioneren 
van bronnen evalueren. 
Hierdoor wordt een 
optimale prestatie van 
de productie bereikt.

Vanaf 2005 is er weder-
om sprake van produc-
tietoename door ver-
antwoord beheer van 
het toenemend aantal 
bronnen op basis van 
Integrated Reservoir 
Management. Hierbij 
zijn er verschillende 
verbeteringen geïmplementeerd voor 
completeren, opstarten en monitoren 
van bronnen.
Bij toename van de crude productie 
moet ook worden gezorgd voor uitbrei-
ding van de opvang- en verwerkingsca-
paciteit. De uitbreiding houdt in dat er 
nieuwe tanks zijn gebouwd en waterbe-
handelingsinstallaties zijn bijgekomen. 
Het crude verwerkingsproces – dat is 
de opvang van fluid (olie, gas, water 

en sedimenten die samen met de olie 
uit de grond komen) en scheiding van 
olie van de overige bestanddelen – heeft 
eveneens vele verbeteringen ondergaan. 
Toepassing van alternatieve chemicaliën 
voor olie-waterscheiding, toepassing 
van nieuwe methodes voor behande-
ling van afvalwater en aanpassing van 
werkprocedures, hebben geresulteerd in 
een beheerst verwerkingsproces bij toe-
genomen productie. 

Uit het Tambaredjoveld, dat sedert 1982 
in productie is, bedraagt de oliepro-
ductie circa 12.000 vaten per dag. De 
productie van het Calcuttaveld groeit 
gestaag en bedraagt circa 3000 vaten per 
dag. De productie uit dit veld startte in 
2006. De geproduceerde olie wordt nu 

nog met riviertankers vanuit Huwelijks-
zorg vervoerd naar de verwerkingsplant 
te Josi Kreek. Er worden nu voorberei-
dingen getroffen voor de constructie van 
een pijplijn voor het verpompen van de 
olie naar de verwerkingsplant Catharina 
Sophia of Josikreek. In het nieuwe Tam-
baredjo-Noord-West olieveld zijn er 3 
productietestputten die samen 60 vaten 
per dag produceren. Dit veld zal in 2009 
verder worden ontwikkeld. ▲

Crude productie op 15.000 vaten per dag

Crude production at  
15,000 barrels a day

The production of crude is in the lift, having 
reached the 15,000 barrels level in August 2007 
(see fig. 1). The facts exceed the expectations for 
this year, forecasting a total production of 5.�5 
million barrels instead of the expected 5.11 million 
barrels.

When crude production stagnated and even 
declined in the 2002-2004 period, several fields 
concerned with production within the company, 
made thorough analysis of the individual wells 
as well as the entire oil reservoir. The analysis 
led to several improvements in starting up and 
monitoring procedures of production wells. The 
Integrated Reservoir Management strategy has 
been applied increasingly. Several departments 
(production geology, reservoir engineering, pet-
rophysics, production engineering and production 
operations) made a combined evaluation of the 
functioning of the wells, resulting in optimal pro-
duction performance.

Since 2005 production has increased, owing to 
a well-considered supervision of the increasing 
number of wells based on the Integrated Reservoir 
Management strategy. Several improvements for 
completing, starting and monitoring of wells have 
been implemented.
With an increase in crude production there must 
be an expansion of collection and processing 
capacity. For the expansion new tanks were built 
as well as new water treatment installations. The 
crude treatment process – the collection of fluid 
(oil, gas, water, sediments which are simultane-
ously pumped up with the oil) and separating the 
oil from the other elements – has been improved 
considerably. The application of alternative chemi-
cals for the oil – water separation process, and 
the new methods for the treatment of waste 
water as well as the adapted work procedures, 
have resulted in controlled processing with an 
increased production.

The Tambaredjo field, which has been in produc-
tion since 1982, produces 12,000 barrels a day. 
The Calcutta field has a steady growth, produc-
ing �,000 barrels a day. Production in this field 
started in 2006. Currently the produced crude in 
Calcutta is transported by boat from Huwelijkszorg 
to the processing plant at Josi Kreek. Plans are 
underway for the construction of a pipeline to 
pump the crude to the Catharina Sophia or Josi 
Kreek processing plants. In the newly developed 
Tambaredjo-North-West field there are already 
three wells in production, producing 60 barrels a 
day. Further development of this field will continue 
in 2009. ▲

Fig. 1
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Nederlandse ambas-
sadeur op bezoek
Tanja van Gool, ambassadeur 
van Nederland in Suriname, 
heeft zelf gezien hoe het reilt 
en zeilt bij Staatsolie. Op 10 
oktober was zij er te gast van 
de directie. Samen met enke-
le stafmedewerkers kreeg  de 
ambassadeur een rondlei-
ding op de bedrijfslocaties te 
Saramacca en Tout Lui Faut. 
Na ontvangst door en kennis-
making met de directie op het 
hoofdkantoor, ging het gezel-
schap naar Sarah Maria, waar 
algemeen directeur Marc 
Waaldijk aan de gasten feiten 
en cijfers over Staatsolie pre-
senteerde. Ambassadeur van 
Gool en gevolg werden rondgeleid bij de afdeling Field Evaluation 
& Development, TA58 opslag- en verwerkingsfaciliteiten, het pro-
ductieveld en bezochten ook de zwampoperaties in het Calcuttaveld. 
Op Tout Lui Faut werden de raffinaderij en de warmtekrachtcentrale 
van SPCS bezichtigd. Het bezoek duurde een volle werkdag. Bij ver-
trek van de delegatie werden cadeaus uitgewisseld. Van Gool heeft 
het op prijs gesteld dat zij op bezoek mocht komen. Zij was lovend 
over de ontwikkelingen bij Staatsolie en hoopt dat het bedrijf haar 
doelstellingen voor verdere groei zal verwezenlijken.  ▲

Trinidadiaanse handelsmissie oriënteerde zich
Een uit 20 personen bestaande missie uit Trinidad heeft zich van 31 
oktober tot en met 2 november in Suriname georiënteerd. De groep 
bestond uit vertegenwoordigers van bedrijven die diensten verlenen 
aan de energiesector, waaronder olie- en gasbedrijven. Deze bedrij-
ven zijn aangesloten bij de South Trinidad Chamber of Industry 
& Commerce (STCIC). Op 1 november bracht de Trinidadiaanse 
missie een bezoek aan Staatsolie. 
De raffinaderij, warmtekrachtcen-
trale en de productiefaciliteiten 
in Saramacca werden aangedaan. 
Staatsolie heeft aan de reacties te 
merken een goede indruk achter-
gelaten bij de gasten. Zij waren 
zeer te spreken over de profes-
sionaliteit en de kwaliteit van de 
organisatie. 
De STCIC heeft de missie onder-
nomen, omdat zij verwacht dat 
er grote ontwikkelingen op stapel 
liggen in Suriname en Guyana. 
Vooral in de petroleumsector – nu 
de zeegrens tussen Suriname en 
Guyana is vastgesteld – de mijn-
bouw en industrie. De STCIC 
stelt dat Trinidad & Tobago een 
geschiedenis van 100 jaren heeft 
met de petroleumindustrie. De ervaring en kennis die zijn opgedaan 
gedurende deze periode zijn van wereldklasse en kunnen zowel aan 
Suriname als Guyana ter beschikking worden gesteld. ▲

Kort nieuws Short Notes

Dutch  
Ambassador  
visits Staatsolie
The Dutch Ambassador to Suriname, 
Tanja van Gool, has been witness to 
Staatsolie activities. On October 10, 
2007 she paid a visit to the Staatsolie 
board of directors. Accompanied 
by some senior staff members, 
Ambassador Van Gool was taken on 
a guided tour of the company sites at 
Saramacca and Tout Lui Faut. After 
a formal reception and introduction to 
the  Staatsolie directors at the compa-
ny’s headquarters, the ambassador 
was taken to Sarah Maria, where 
Managing Director, Marc Waaldijk, 
held a presentation on Staatsolie facts 
and data. The ambassador and her 

retinue were then taken to the Field Evaluation & Development 
department, TA58 collection and processing facilities, the production 
field as well as the Calcutta swamp operations. 
At Tout Lui Faut they received a tour through the refinery and the 
power plant of the SPCS.  The visit took a whole day. At the end 
presents were exchanged. The Dutch Ambassador expressed her 
gratitude for having been able to visit Staatsolie. She is all praises 
for the developments at the company and hopes that the company’s 
objectives, to reach higher levels, will be achieved.▲

Trinidadian trade delegation on fact-
finding mission
A 20-man Trinidadian trade delegation was on a fact-finding mis-
sion in Suriname from �1 October through 2 November. The group 
consisted of representatives of companies that offer services to the 
energy sector, including oil and gas companies. These companies 
are all registered with the South Trinidad Chamber of Industry and 
Commerce (STCIC). On 1 November the delegation paid a visit 

to Staatsolie. They received a tour 
through the refinery, the power plant 
and the production facilities at Sara-
macca. Staatsolie definitely made a 
good impression on the guests, as 
could be gathered for their reaction. 
They were all praises for the profes-
sionalism and high quality of the 
organization.
The STCIC thought it necessary 
to visit Suriname since it expects 
big developments in Suriname and 
Guyana, especially in the petroleum 
sector. Now that the border at sea 
has been determined, activities in 
the petroleum sector but also in min-
ing and industry are expected to 
increase. The STCIC states that 
Trinidad has 100 years of experi-
ence in the petroleum industry. In 
that period, Trinidad has been able 
to gather much knowledge and expe-

rience of top quality, experience it is willing to share with both 
Suriname and Guyana. ▲

Ben Nuboer, directeur Refining & Marketing, geeft een cadeau aan ambassadeur 
Tanja Van Gool. / Ben Nuboer, Refining & Marketing director offers a present to the 

Dutch Ambassador Tanja van Gool. 
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De Trinidadiaanse missie luistert naar de presentatie van Sam Murli, manager 
Marketing (l). / Members of the Trinidadian mission listen to a presentation 

by Sam Murli, Marketing Manager (l).
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CTSS Plus 2007
A well-deserved fourth place

Staatsolie ended fourth in the Centraal Toernooi 
van Sporten voor Staatsbedrijven – Central 
Tournament for Government Firms – (CTSS) 
2007. The Fire Department defended its title suc-
cessfully and again ended first. 

Staatsolie went for a position in the top three 
and almost achieved this goal; the score differ-
ence with the number �, SZF, is only four points. 
However, nobody at Staatsolie shed a tear for 
ending fourth since the company teams ended 7th 
last year. This year’s result was possible through 
the maximum effort of all participants, coaches 
and those involved with the internal organization.

The tournament started on 20 October in the 
Parima Swimming pool. Many turned out for the 
opening ceremony, which was cheerfully light-
ened up with a parade and a show of flags. 
Gerard Lau, financial director with the EBS – the 
electricity company – held a speech and lit the 
CTSS flame after which the games were declared 
open.
The opening ceremony was followed by exciting 
and spectacular swimming matches. Besides the 
individual matches, there was a 4 x 50 mixed relay 
in which Staatsolie excelled. Staatsziekenfonds 
(SZF) eventually won the swimming matches.

In the CTSS Match, Staatsolie led for a very long 
time. This is an event comparable to TeleGames, 
where the participants have to complete several 
assignments. However, misfortune struck in the 
2nd series of matches causing the company’s 
team to end fourth.
With checkers Staatsolie was defeated in the first 
match by 12 times winner SZF. Assuria finished 

Staatsolie is op de vierde plaats 
geëindigd bij het Centraal Toer-
nooi van Sporten voor Staatsbe-
drijven (CTSS) 2007. Het Korps 
Brandweer Suriname verdedigde 
haar titel met succes en eindigde 
weer als kampioen.

V ooraf was het streven in de topdrie 
te eindigen. Dat lukte ook bijna, 

omdat het verschil met nummer 3, SZF, 
slechts 4 punten is. Om de uiteindelijke 
4de plaats maalt niemand; vorig jaar ein-
digden we op de 7de plaats. Het resultaat 
dit jaar is te danken aan de maximale 
inzet van alle sporters, coaches en per-
sonen die met de interne organisatie 
waren belast. 

Het toernooi startte op 20 oktober in 
zwembad Parima. Onder ruime publieke 
belangstelling werd de openingsceremo-
nie verricht met een defilé en vlaggen-
parade. Gerard Lau, financieel directeur 
van EBS, verklaarde met een toespraak 
en het ontsteken van de CTSS vlam de 
spelen officieel voor geopend. 
Na de openingsceremonie werd het 
sportonderdeel zwemmen afgewerkt. Het 
goed opgekomen publiek heeft genoten 
van spannende en spectaculaire zwem-
wedstrijden. Behalve de individuele 
wedstrijden was er ook een 4 x 50 meter 
gemengde estafette, die werd gewonnen 
door Staatsolie. Het kampioenschap bij 
zwemmen werd door het Staatszieken-
fonds (SZF) in de wacht gesleept.
Bij CTSS Match – een evenement met 
verschillende opdrachten, zoals bij Tele-

Games – stond Staatsolie er lang goed 
voor. Echter, door wat pech in de 2de 
serie wedstrijden eindigden we op de 
4de plaats. Bij dammen moest Staatsolie 
het al in de eerste wedstrijd afleggen 
tegen 12-voudig kampioen SZF. In de 
2de wedstrijd was Assuria sterker en 
eindigde Staatsolie op de laatste plaats 
in haar poule. De wedstrijd om de 7de 

plaats werd gewonnen van Fernandes. 
De 3de plaats van vorig jaar bij troef-
call werd dit jaar ‘ingeruild’ voor een 
laatste plaats. Staatsolie verloor achter-
eenvolgens van Brandweer, Telesur en 
Suralco. Het voetbalteam eindigde op 
de 6de plaats na de wedstrijd om de 5de 
plaats te hebben verloren van Fernan-
des. Geen slechte notering als in aan-
merking wordt genomen dat het team 
overwegend uit 35-plussers bestaat en 
het moest opnemen tegen elftallen die 
overwegend uit ietwat jongere spelers 
bestonden. 

Aan het basketbalteam lukte het net niet 
om de finale te bereiken. In de halve fina-
le tegen Brandweer werd een voorsprong 
én de winst in het 4de kwart uit handen 
gegeven. In de strijd om de 3de plaats 
zette Staatsolie het team van Suralco met 
veel machtsvertoon opzij. Bij zaalvoetbal 
werd Staatsolie in de finale verslagen 
door EBS. Het was voor de 2de keer in 19 
jaren dat Staatsolie in de finale was. Toen 
werd ook al van EBS verloren. Staatsolie 
was bij volleybal wel de meerdere van 
EBS in de finale. Het volleybalteam werd 
kampioen zonder één set te verliezen. Op 
weg naar de finale werd gewonnen van 
Fernandes en Brandweer. 

CTSS Plus 2007

Verdiende vierde plaats

Dolblije supporters en spelers van het volleybalteam na de winst in de finalewedstrijd. / Ecstatic supporters and players of the volleyball team after winning the finals. 
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CTSS is dit jaar voor de 20ste keer 
gehouden. Vanwege het jubileum was 
deze editie omgedoopt tot de Vicennial 
Games met als slogan Celebrating the 
Twentieth Sport Success. Dit jaar werd 
ook een entertainment night gehouden. 
Op deze avond toonden medewerkers 
van de CTSS-bedrijven hun artistieke 
kunnen met zang, dans, toneel en mop-
pentappen. Hoogtepunt van deze avond 
was toch wel de huldiging van een aan-
tal personen die jarenlang een belang-
rijke rol hebben gespeeld in het CTSS-
gebeuren, zowel binnen hun bedrijf als 

in de organisatiecommissie. Van Staats-
olie waren dat Sharine Silos-Sluer en 
Rieke Wijngaarde.  
Aan CTSS Plus 2007 namen deel: 
Staatsolie, SZF, Telesur, EBS, Fernan-
des Group, Korps Brandweer Suriname, 
Suralco en Assuria. De sportonderdelen 
waren: veldvoetbal, zaalvoetbal, dam-
men, troefcall, basketbal, volleybal, 
zwemmen en CTSS Match. Aangezien 
al enkele jaren niet-staatsbedrijven 
(‘gastbedrijven’) meedoen, heet het eve-
nement al enkele jaren CTSS Plus. ▲

the Staatsolie team off in the second match. 
Staatsolie ended last in its group. Fernandes 
took the 7th place. Last year, Staatsolie ended �rd 
with trumps, but this year it had to concede, thus 
ending last. The Fire Department, Telesur and 
Suralco´s team were all way too strong.
The soccer team ended 6th after losing to 
Fernandes in a match for the 5th place. However, 
this result may be considered fair since Staatsolie´s 
team consist mainly of �5-year-odd players who 
had to play against much younger players.

The basketball team did not succeed in reach-
ing the finals. In the semi-finals against the Fire 
Department, the team lost its lead in the 4th 
quarter. Staatsolie did succeed to waltz over 
Suralco. Indoor football was EBS’ game, defeat-
ing Staatsolie in the finals. It was the second 
time in 19 years the team managed to get to the 
finals. Back then, it was also EBS that defeated 
the Staatsolie team. With volleyball Staatsolie 
showed its talent defeating EBS in the finals. 
The volleyball team made a clean sweep losing 
no set in the championship match. On its way to 
victory Fernandes and the Fire Department were 
brushed aside.  

This year was the 20th edition of CTSS. For 
the jubilee year the games were renamed the 
Vicennial Games. The slogan for this year was 
“Celebrating the Twentieth Sport Success”. An 
entertainment night was added to the tournament 
this year. Several employees with CTSS firms 
and organizations showed their artistic sides 
dancing, singing, with drama and telling jokes. 
The evening’s climax was the honoring of those 
who have for a very long time played a key-role 
in the CTSS organization, both within their own 
organization as within the organizing committee. 
From the Staatsolie team Sharine Silos-Sluer and 
Rieke Wijngaarde were honored that night.
The 2007 CTSS Plus participants were: Staatsolie, 
SZF, Telesur, EBS, Fernandes Group, The Fire 
Department, Suralco and Assuria. The teams 
competed in soccer, indoor football, checkers, 
trumps, basketball, volleyball, swimming and 
CTSS Match. Since non-government companies 
(guest companies) have been participating for 
some years in the games the event is called The 
CTSS Plus games. ▲

Sharine Silos-Sluer van Staatsolie is gehuldigd voor haar jarenlange bijdrage aan CTSS. Zij ontvangt een award van 
CTSS-bestuurslid Joan Blom. / Staatsolie’s Sharine Silos-Sluer is honored for the many years of contributing to the 

CTSS. She receives an award from the CTSS board member Joan-Blom.

Eindrangschikking/

Final classification:

Bedrijf/Company punten/points

1. Brandweer   492 
2. EBS   438
3. SZF   379
4. Staatsolie   375 
5. Assuria  260
6. Suralco   250
7. Telesur   227
8. Fernandes   206

De sporters van Staatsolie in actie bij de verschillende sportonderdelen. / Staatsolie athletes in action at several sports.
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Manolito Indiaan en Dion Howard 
zijn studenten Delfstoffenproduc-
tie aan de Anton de Kom Uni-
versiteit van Suriname, die hun 
afstudeerproject doen bij de 
Exploratie divisie van Staatsolie. 
Als onderdeel van hun afstudeer-
project hebben ze meegedaan aan 
een seismisch onderzoek op zee. 
“Leerrijk, spannend, uniek; een 
buitengewone ervaring om nooit 
meer te vergeten.”

S taatsolie verleent technische onder-
steuning aan het project ‘Uitbrei-

ding Exclusieve Economische Zone’ 
(zie kader Seismisch onderzoek voor uit-
breiding exclusieve economische zone). 
Onderdeel hiervan is een tweedimensio-
naal seismisch onderzoek. 
Manolito en Dion hebben gedurende 5 
weken aan boord van het onderzoeks-
schip RV Karpinsky meegewerkt aan 
het onderzoek. Het onderzoeksgebied 
bevond zich in diepzee met waterdieptes 
van 3000 tot 5000 meter.

Geen cruise 
Een cruise was het verblijf op de 
Karpinsky niet. “We hebben 7 dagen 
per week keihard gewerkt.” Het verga-
ren van de data ging 1x24 uur door, dus 
moesten ze beschikbaar blijven. Dion 
en Manolito hebben prof. Karl Hinz, 
onder wiens leiding zij dit deel van 
hun afstudeerproject hebben gedaan, 
geassisteerd. Ook hebben zij 2 weken 
lang colleges gekregen van Hinz. “Dat 
gebeurde ’s avonds van 8 tot zeker 10 

uur. De prof verwachtte de volgende 
dag een paper van het gedoceerde, dus 
werkten we daaraan voordat we naar 
bed gingen”, vertelt Manolito. “Het is 
een hele ervaring geweest om met de 
prof te werken. Hij was zeer tevreden 
over onze inzet.” 
Allebei zijn zeer te spreken over hun 
behandeling aan boord. “Vroeger dacht 
ik bij Rusland aan communisme, oorlog 
en onvriendelijkheid. Maar deze Rus-
sen waren bijzonder vriendelijk en op 
ons gesteld.” Aan de Russische keuken 
raakten ze niet gewend. “Er is goed voor 
ons gezorgd. We hebben elke dag zon-
der klagen gegeten, maar het Surinaams 
eten zwaar gemist”, zegt Manolito. “Ik 
heb mijn moeder vanuit het schip ge-e-
maild dat een stevige BB met R ’t eerste 
is wat ik wil eten bij terugkeer.”

Vrienden
De Karpinsky telde 66 Russische 
bemanningsleden. Verder waren er 8 
externe technici – de studenten, Hinz 
en 5 medewerkers van de seismische 
contractors – voor het verwerken van de 
ruwe data. Ondanks de taalbarrière heb-
ben Dion en Manolito vrienden gemaakt 
onder de bemanning. “De leidinggeven-
den spraken vrij goed Engels, de rest 

We hebben 7 dagen per week keihard gewerkt
Seismic research at sea:

‘We’ve worked 24-7’

Manolito Indiaan and Dion Howard, students at 
the Minerals Production Faculty at the Anton de 
Kom University of Suriname, have carried out 
their thesis project at the Exploration Division 
of Staatsolie. They have also participated in the 
seismic research at sea. “It was Informative, 
exciting, unique; an extraordinary experience we’ll 
never forget.”

Staatsolie is lending technical support to the 
project ‘Expansion Exclusive Economic Zone’ 
(see Seismic research for expansion exclusive 
economic zone) Part of the research is a two-
dimensional seismic research. Manolito and Dion 
have been at sea for five weeks aboard the 
RV Karpinsky, participating in the research. The 
research area was in deep sea where the depth is 
�,000 to 5,000 meters.

No Cruise
It was no vacation aboard the Karpinsky. “We’ve 
worked very hard seven days a week”. Gathering 
data was a 24-7 activity, so the young men had 
to stay available. Dion and Manolito were assis-
tants to Professor Karl Hinz, supervisor for this 
part of their thesis project. Hinz also lectured the 
young men for two weeks. “Lectures were from 
8 to almost 10 at night. The professor expected 
a paper on his lectures the next morning, so we 
had to work on that before we went to sleep”, said 
Manolito. “It was quite an experience to work with 
the professor and he was satisfied with our effort.” 
The only thing they could not get accustomed to 
was Russian food. “They’ve taken good care of 
us. We ate the food without complaining, but we 
missed our Surinamese food”, said Manolito. “I’ve 
e-mailed my mother from the ship telling her that I 
would like a mean ‘BB met R’ (kidney beans with 
rice) on my return.”

Friends
The Karpinsky had a crew of 66. Furthermore 
there were eight external technicians – the stu-
dents, Hinz and five employees of the seismic 
contractors – to process the rough data. Despite 
the language barrier, Dion and Manolito managed 
to make friends with the crew. “The supervisors 
spoke English quite well, while the rest had quite 
a poor command or spoke no English at all. We’ve 
learned some Russian on board.”
Conversations were in a mixture of English and 
Russian, with much gesticulation and sometimes 
a dictionary. “The Russians have a pronounced 
accent, and it was sometimes impossible for the 
commander of the escorting marine ship to under-
stand them. We were called to the bridge often 
and had to assist with the communication.”

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 7

Tekst / Text: Kailash Bisessar   

Dion Howard (l) en Manolito Indiaan aan het werk op de RV Karpinsky. /  
Dion Howard (l) and Manolito Indiaan at work on the RV Karpinsky.

De RV Karpinsky. 
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niet of gebrekkig. Wij hebben aan boord 
een beetje Russisch geleerd.” 
Gesprekken werden gevoerd in een 
mengelmoes van Engels en Russisch 
met gebaren en soms het woordenboek 
erbij. “De Russen hebben een zwaar 
accent, waardoor hun Engels niet altijd 
duidelijk verstaanbaar was voor de lei-
ding van het marinevaartuig dat ons 
begeleidde. Wij werden vaak naar de 
brug geroepen om te helpen met de 
communicatie via de radio.” 
Voor ontspanning was er voldoende 
ruimte. In het begin hebben ze de gym 
aan boord regelmatig bezocht. Naar 
films keken ze op een laptop die ze had-
den meegenomen, totdat die het begaf, 
waarna ze samen met de Russen in de 
grote eetzaal naar de film keken. De 

ondertiteling maakte dat ze het nog 
konden volgen.

Belangstelling
Na een tijdje kregen ze het toch wel 
benauwd. “Het schip is niet zo groot, 
dus hadden we in 2 weken alles aan 
boord al gezien”, zegt Dion. “Voor de 
rest alleen de blauwe zee.” Zeeziek zijn 
ze niet geworden, hoewel het in begin 
even wennen was aan een schip. Zwaar 
weer hebben ze nauwelijks gehad. “We 
hebben wel een beetje van de orkaan 
Noel gevoeld, met hoge golven en 
zware regen.” 
En toch hadden ze deze kans niet wil-
len missen. Dit deel van “hun unieke 
afstudeerproject” mag rekenen op veel 
belangstelling van medestudenten, fami-

lie en vrienden. Maar moe worden Dion 
en Manolito niet om over hun ervarin-
gen te vertellen. Als er zo’n gelegenheid 
zich weer mocht aandienen, dan zouden 
ze niet twijfelen die te grijpen. Mano-
lito: “Maar niet voor vijf weken, dat is te 
lang. Twee weken zijn nog te doen.” ▲ 

Seismisch onderzoek voor uitbreiding exclusieve economische zone

Suriname kan volgens de Zeerecht Conventie van de Verenigde Naties (UNCLOS) aan-
spraak maken op uitbreiding van de buitengrenzen van haar exclusieve economische 
zone (EEZ) voorbij de 200 zeemijlen tot maximaal 350 zeemijlen. De regering heeft 
deze procedure enige tijd geleden opgestart. Staatsolie is verantwoordelijk voor de 
vergaring van technische data van dit project. Als onderdeel hiervan laat Staatsolie 
een seismisch onderzoek verrichten. Van 20 oktober tot en met 19 november heeft 
het onderzoeksschip RV Karpinsky data verzameld in het zeegebied dat ligt tussen 200 
en 350 zeemijlen van de Surinaamse kust. De werkzaamheden zijn binnen het budget, 
binnen de tijd en zonder incidenten afgerond. In totaal is ruim 4500 km aan data ver-
gaard. De acquisitie van de seismische data is goed verlopen. Er was geen oponthoud 
als gevolg van visserijactiviteiten in het onderzoeksgebied en ook hebben uitstekende 
weersomstandigheden meegeholpen aan het succes. 
De Marine van het Nationaal Leger heeft ondersteund bij vervoer van mensen en 
materieel. Ook heeft de scheepvaartmaatschappij Integra Marine het proces logistiek 
uitstekend ondersteund. De vergaarde informatie zal onder leiding van prof. dr. Karl 
Hinz, door Staatsolie ingehuurd, worden geïnterpreteerd. Het technisch rapport wordt 
in het 2de kwartaal van 2008 verwacht, waarna het ministerie van Buitenlandse Zaken 
de aanvraag kan indienen bij de VN. 

There was sufficient room for relaxation. At first 
we visited the gym aboard often. Movies were 
played on the laptop they had taken along, until it 
broke down. For movies they then had to join the 
Russians in the large canteen. Thanks to the sub-
titles they were able to understand something.

Interest
After some time the space on board became 
choking. “The ship is not big so after two weeks 
we’d seen all there was to see”, said Dion. “The 
only thing left to see was an endless, blue sea”. 
The boys did not become seasick, although they 
had to adjust to living on a ship. They barely had 
storms. “We felt something from hurricane Noel, 
which sent us high seas and much rain.”
And yet, we wouldn’t miss this for the world. 
There will be very much interest for this part of 
their ´unique thesis project´ from fellow students, 
family and friends. Still Dion and Manolito never 
tire to talk about their experiences. If they would 
get such an opportunity again, they would jump to 
it. Manolito: “but not for five weeks, that’s too long. 
Two weeks will do.” ▲

Seismic research for expansion of 
the exclusive economic zone

According to the United Nations Convention of the 
Sea (UNCLOS) Suriname may apply for expan-
sion of the outer regions of its Exclusive Economic 
Zone (EEZ). The expansion may be allowed to a 
maximum of 350 nautical miles. The government 
started the procedure some time ago. Staatsolie 
is responsible for gathering the technical data 
for this project. Part of this project is seismic 
research by Staatsolie through a contractor. From 
20 October through 19 November the research 
vessel RV Karpinsky gathered data at sea in the 
area between the 200 and 350 nautical miles 
zone from the Surinamese coast. The project was 
completed on time, within the budget and without 
accidents. A total of 4,500 kilometers of data was 
gathered. Gathering the data went quite well. 
There were no delays due to fishery activities in 
the research area and the weather was fine too.
The Surinamese Marine extended support in 
transporting crew and material. The shipping 
company Integra Marine did quite a good job sup-
porting the logistics. The data will be interpreted 
by Professor Dr. Karl Hinz, who has been hired by 
Staatsolie. The technical report is expected to be 
issued in the second quarter of 2008. The Ministry 
of Foreign Affairs will then submit its application 
at the UN. 

Vlak voordat de studenten (midden en uiterst rechts) en prof. Hinz (2de van links) aan boord van de RV Karpinsky 
gingen. Nohar Poeketie (l), Marny Daal-Vogelland (3de van links) en Sharon Kuhn van de divisie Exploration Contracts 

orienteerden zich bij die gelegenheid op de RV Karpinsky. / Just before the students (center and extreme right) and pro-
fessor Hinz (2nd from left) board the RV Karpinsky. Nohar Poeketi (l), Marny Daal-Vogelland (3rd from left) and Sharon 

Kuhn from the Exploration Contracts division paid a visit to the RV Karpinsky to that occasion.
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Steven van Els, Staff Engineer, 
heeft op persoonlijke titel bijge-
dragen aan een boek over main-
tenance. ‘100 Years of Main-
tenance and Reliability: Practical 
Lessons from Three Lifetimes at 
Process Plants’ is de titel van de 
publicatie. 

I n het boek beschrijven de auteurs, 
V. Narayan, James W. Wardhaugh 

en Mahen C. Das, 42 praktijksituaties 
uit hun carrière. De auteurs hebben een 
jarenlange achtergrond in maintenan-
ce. Van Els heeft aan de Universiteit 
van Pára (Brazilië) zijn bachelorstudie 
werktuigbouwkunde gedaan. Hij werkt 
al 15 jaren bij Staatsolie, waarvan het 
grootste deel in de maintenance. 

Wat is jou bijdrage geweest aan het 
boek?
Ik heb de illustraties van het boek ver-
zorgd, dat zijn in totaal 155 tekeningen, 
grafieken en tabellen. Vanaf het eerste 
manuscript dat ik te lezen kreeg, kon 
ik mij terugvinden in de stijl waarin 
het boek zou worden geschreven. Het 
is geen tekstboek, de titel zegt het al, 
vandaar dat ik heb meegewerkt. Het is 
de eerste keer dat ik aan zo’n boek mee-
werk, maar zeker niet de laatste keer.

Hoe is het contact met de auteurs tot 
stand gekomen?
Via het internet. In 2004 heb ik een 
boek van de hoofdauteur V. Narayan 
gekocht en via een maintenance forum 
ben ik in contact met hem gekomen. Via 
e-mail hebben we vaak gediscussieerd 
over bepaalde maintenance zaken en hij 
vroeg me of ik een gepensioneerde tech-
nisch tekenaar kende om te helpen met 
zijn nieuw boek, tegen betaling. Ik was 
wel geïnteresseerd en heb na afstem-
ming met mijn superieur mijn diensten 
aangeboden. En ik ben er echt niet rijk 
van geworden. Ik heb de auteurs nog 
nooit persoonlijk ontmoet. Binnenkort 
neem ik deel aan de International Main-
tenance Conference en misschien ont-
moet ik een van hen daar. 

Hoe was het om vanuit Suriname aan 
het boek te werken?
Heel leuk en leerrijk, ik kreeg de teksten 
via e-mail en de ideeschetsen via fax, 
tabellen  in Excel of Powerpoint en ook 
veel gewoon als handgeschreven fax. 
Daarna ging ik aan het werk in Autocad, 
Visio, Excel, Acrobat of PowerPoint om 
uiteindelijk alle afbeeldingen als een 
illustratie op te sturen. Naast mijn eigen 
ideeën, raadpleegde ik ook boeken en 
technische fora op internet. Ik begon in 
juli 2006 en de laatste tekeningen waren 
klaar voor productie in september 2007. 
De correspondentie met de auteurs ver-
liep vlot. Soms was het wel een beetje 
kunst- en vliegwerk om bepaalde teke-
ningen passend voor het boekformaat, 
ongeveer A-4, te maken. Ook met de 
kleuren moest ik spelen, omdat het een 
zwart-wit publicatie is. 

Heb jijzelf publicaties op je naam 
staan? 
Ik heb in 2001 voor de Faculteit der 
Technologische Wetenschappen van de 
Anton de Kom Universiteit van Suri-
name het document ‘Introduction to 
Process Control’ opgemaakt als onder-
deel van een seminar/workshop. Het is 
nooit uitgegeven, misschien dat het wel 
ooit gebeurt. ▲

Steven van Els illustrates inter-
national book on maintenance 

Steven van Els, Staff Engineer, has in his pri-
vate capacity, contributed to a book on mainte-
nance. The title of the publication is “100 Years of 
Maintenance and Reliability: Practical Lessons from 
Three Lifetimes at Process Plants”.

The authors V. Narayan, James W. Wardhaugh and 
Mahen C. Das, describe 42 practical situations from 
their career. The authors have an extensive back-
ground in maintenance. Van Els studied Mechanical 
Engineering at the University of Para (Brazil). He 
has been employed at Staatsolie for the past 15 
years, mainly in maintenance.

What is your contribution to the book?
I have done the illustrations for the book. Some 155 
drawings, charts and tables. I was okay with the 
style used in the very first manuscript I received. It 
is not a textbook as can be derived from the title. 
That is why I have participated. It has been the first 
time I’ve ever worked on such a project, and it will 
certainly not be the last.

How did you come into contact with the 
authors?
Through the Internet. In 2004 I bought a book 
by the main author V. Narayan. I then came into 
contact with him through a maintenance forum. We 
frequently discussed certain maintenance issues 
via e-mail and once he asked me if I knew a retired 
technical draftsman, who would be willing to help 
with his new book.  I was interested in the project, 
talked it over with my superior and then took on 
the assignment. Although I have been paid for my 
contribution, I didn’t exactly make a fortune. I never 
met the authors in person, but I will soon participate 
in an International Maintenance Conference, and 
maybe I’ll meet one of them.

What was it like to work on the book from 
Suriname?
Exciting and informative. I received the manuscripts 
via e-mail and draft sketches via fax, tables in Excel 
or PowerPoint but also several handwritten faxes. I 
then worked with AutoCAD, Visio, Excel, Acrobat or 
PowerPoint to make all the images and then mail 
the eventual illustrations. Besides my own ideas, I 
had to check several reference books and technical 
forums on the Internet. I started in July 2006 and 
completed the last sets in September 2007.  The 
authors and I corresponded smoothly. I sometimes 
had to pull out all the stops to fit the drawings into 
the book’s format, close to A-4. Even the colors had 
to be adjusted here and there because the book is 
in black and white.

Do you have any publications to your name?
In 2001 the Technological Faculty of the Anton de 
Kom University asked me to do the layout for a 
document ‘Introduction to Process Control’ as part 
of a seminar/workshop. It was never published, but 
maybe it will once. ▲

Medewerker Steven van Els  
illustreert internationaal boek  

over maintenance
Tekst/Text: Kailash Bisessar



M et de steun van Staatsolie heeft 
het Bureau Nijverheidsonderwijs 

(BNO) het landbouwonderwijs voor de 
diverse scholen die onder haar vallen op 
een hoger plan gebracht. Op het terrein 
van de Surinaamse Technische School 
I staan er een fonkelnieuwe plantenkas 
en laboratorium. Ook zijn er nieuw 
gereedschappen en leermiddelen aan-
geschaft voor de praktijklessen. Met de 
uitvoering van dit project heeft het BNO 
bereikt dat er meer bekendheid is over 
en belangstelling voor de studierichting 

agrarische productie op 
de scholen. De leer-
krachten en leerlingen 
van de diverse BNO-
scholen hebben het 
project zelf uitgevoerd. 
Hierdoor is een betere 
samenwerking tot stand 
gekomen zowel tussen 
de verschillende studie-
richtingen als de typen 
scholen. 
Zo’n 1200 leerlingen 
van de BNO-scholen 

krijgen in het eerste leerjaar agrarische 
productie als verplicht oriëntatievak. 
In het tweede jaar kunnen ze voor deze 
studierichting kiezen. Met de uitvoering 
van het project hoopt het BNO dat de 
belangstelling voor dit vak toeneemt, 
hoewel er wel een groei te is merken 
(van 10 naar 20 leerlingen vanaf 1998 
naar 2005). Het BNO streeft ernaar 
het beroepsonderwijs tot grotere hoog-
ten te brengen. De ondersteuning van 
Staatsolie heeft bij zowel de leiding als 
docenten en leerlingen het vertrouwen 

S taatsolie heeft het Diakonessen-
huis ondersteund bij de renovatie 

van vijf zalen op de eerste etage. Op 
deze etage van het ziekenhuis liggen 
de meest zieke patiënten en de bedden 
in de zalen zijn over het algemeen voor 
90 tot 100 procent bezet. Aangezien de 
fysieke omgeving waarin de ruimtes 
zich bevonden niet bevorderlijk was 
voor de zieken, heeft de leiding van 

het Diakonessenhuis er ook alles aan 
gedaan daarin verandering te brengen. 
Staatsolie bood een helpende hand bij 
dit project, waarvan de engineering 
van de renovatie, directievoering en 
inrichting door het ziekenhuis zelf zijn 
gedaan. 
Bij het Diakonessenhuis zijn ze al enke-
le jaren bezig het ziekenhuis een facelift 
te geven. Zo zijn in de afgelopen 2 jaren 

17 verpleegruimten en de kinderafde-
ling gerenoveerd. De intensive care is 
gerenoveerd, uitgebreid en voorzien van 
een isolatiekamer. Verder is er een nieu-
we ambulance aangeschaft en is gestart 
met de renovatie van de röntgenafde-
ling. Deze grote renovatie is opgenomen 
in Strategisch Plan 2005-2010 van het 
Diakonessenhuis. ▲

Renovatie zalen oudste vleugel 
Diakonessenhuis 

Bezichtiging van de plantenkas na de ingebruikname. / Touring the greenhouse after its inauguration.

Incentive for  
agricultural education

Staatsolie has helped lift agricultural education to 
a higher level. The Bureau for Domestic Science 
and Technical Education (BNO) needed to give a 
boost to agricultural education on all its schools. 
The Surinaamse Technische School I now has a 
brand new greenhouse and laboratory. New appli-
ances and books have been bought for the practi-
cal classes. The BNO has reached its objective 
as this project introduces the Agricultural Produce 
discipline to the public. Teachers and students at 
several BNO schools have carried out the project 
by themselves. This has benefited the cooperation 
between the several disciplines at school level as 
well as the cooperation between schools. 
Some 1,200 students at BNO schools have to 
attend agricultural produce as obligatory orienta-
tion in their first year. In their second year they 
could choose this discipline. The BNO hopes 
that there will be more interest for this subject. 
Between 1998 and 2005 the number of students 
choosing for this discipline has doubled from 10 to 
20. The BNO wants to lift vocational education to 
a higher level. Staatsolie’s help has boosted the 
self-confidence of both teachers and students.

Renovation wards in oldest wing 
Diakonessenhuis

Staatsolie has contributed to the renovation of five 
wards on the first floor of the Diakonessenhuis. 
This floor houses the majority of patients and the 
wards are almost always occupated for 90 to 100 
per cent. Since the wards were not conductive to 
housing the sick, the management of the hospital 
looked for ways to change this. Staatsolie lend a 
helping hand for this project. The hospital took 
care of the engineering for the renovation, the 
supervision and the design.
The Diakonessenhuis has been undergoing a 
facelift for the past years. Seventeen nursing 
rooms and the children ward have been renovated 
the past two years. The intensive care has been 
renovated, expanded and an isolation room has 
been added. A new ambulance was bought and 
the renovation of the X-Ray department is under-
way. This extensive renovation is included in the 
Diakonessenhuis Strategic Plan 2005-2010. ▲

Met de onthulling van een plakkaat worden de plantenkas en het laboratorium 
officieel in gebruik genomen / With the unveiling of a placard, the greenhouse 

and the laboratory are officially inaugurated.

Bijdrage aan ontwikkeling Lending a helping hand
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D e Scholen Gemeenschap Lely-
dorp (SGL) heeft sinds dit 

schooljaar 8 nieuwe leslokalen bij. 
De bouw van deze vleugel is mede 
mogelijk gemaakt door Staatsolie, 
die 2 lokalen heeft gesponsord. Op 
de SGL wordt middelbaar onderwijs 
gegeven op HAVO en VWO niveau. 
De bouw van nieuwe lesfaciliteiten 
was nodig om aan de groeiende 
vraag te voldoen. De SGL startte in 
het schooljaar 1998-1999 met 7 les-
lokalen en 181 leerlingen. Door de grote 
toeloop van studenten telde de school 
in 2005-2006 17 lokalen voor 475 leer-
lingen, waarbij de lerarenkamer en de 
practicumlokalen tot leslokaal werden 
omgedoopt. Het aantal leerlingen voor 
het huidig schooljaar werd geschat op 
550, maar de bestaande faciliteiten zou-
den het niet mogelijk maken dit aantal 
te accommoderen. De directie van SGL 

en de oudercommissie besloten toen 
om zelf wat aan de situatie te doen. Er 
werd een plan opgesteld voor de bouw 
van 8 nieuwe lokalen. Een deel van 
het hiervoor nodige geld werd door 
verschillende fondsvormende activi-
teiten samengebracht. Bedrijven en 
particulieren zorgden met hun steun 
voor de rest van de begroting. De 
lokalen zijn op 9 oktober feestelijk in 
gebruik genomen. ▲
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Nieuwe computers voor AMS

Meer plaats voor middelbaar 
onderwijs op Lelydorp

D e studenten van de Algemene Mid-
delbare School (AMS) volgen 

sinds begin november computerlessen 
op nieuwe computers. Met steun van 
Staatsolie zijn de 7 jaar oude computers 
vervangen met de nieuwe. Een groot 
deel van de oude computers werkte niet, 
terwijl het ander deel vaak uitviel. Com-
puteronderwijs is een vast onderdeel van 

het lespakket van de AMS, dus heeft de 
directie alles in het werk gesteld ervoor 
te zorgen dat dit zo blijft. Met iets meer 
dan een kwart van het budget op zak 
klopte de AMS aan voor ondersteuning. 
Staatsolie toonde zich bereid de rest 
van het budget aan te vullen, omdat het 
van groot belang is dat studenten van 
middelbaar niveau bekend zijn met de 

mogelijkheden van en kunnen omgaan 
met computers. De AMS beschikt nu 
over 24 nieuwe computers, een projec-
tor en een server. De overdracht werd 
gedaan door Ben Nuboer, directeur 
Refining & Marketing, op 29 oktober. 
De AMS zorgt voor onderhoud van de 
apparatuur. ▲

New computers for the AMS
Since November, students at the Algemene 
Middelbare School (AMS) have been receiving 
computer lessons on new computers. With a 
Staatsolie donation, the seven-year-old comput-
ers were all replaced by new ones. The majority of 
the old computers were not functioning anymore, 
while the rest were unreliable. Computer educa-
tion is part of the AMS curriculum, so the school 
management did all it could to have the necessary 
means to this goal. The AMS had a little more than 
a quarter of the needed sum. With this, the school 
went looking for a donation. Staatsolie was willing 
to supply the rest of the budget, stating that there 
is a necessity that children at high schools should 
not be deprived from the possibilities and the 
knowledge of computers. The AMS now has 24 
new computers, as well as a projector and a serv-
er. Ben Nuboer, director Refining & Marketing, 
handed the gift to the AMS on 29 October. The 
AMS will see to the maintenance. ▲

Expansion of the  
Lelydorp High school

The Lelydorp High School Compound (SGL) has 
been expanded with eight classrooms. Staatsolie 
helped in building the new wing by sponsoring 
two classrooms. SGL is a university preparatory 
high school. The school needed an expansion 
to meet the demand as more and more students 
enroll. The school started in 1998/99 with seven 
classrooms and 181 students. In the 2005/06 
academic year the school had 17 classrooms and 
475 students, sacrificing the teacher’s lounge and 
the laboratories. The school expected to start this 
year with an estimated 550 students, but since 
the existing facilities would not be able to house 
so many students the school management and 
the parents’ committee decided to build eight 
new classrooms. The PTA managed to collect 
part of the funds for the plans. Several firms and 
individuals donated the rest of the money and on 
9 October the school celebrated the inauguration 
of the classrooms. ▲

Ben Nuboer, directeur Refining & Marketing, draagt de nieuwe computers over aan de AMS. / Ben Nuboer, Refining & 
Marketing director hands over the new computers to the AMS.

De nieuwe vleugel van de SGL. / The new SGL wing.
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Op zaterdag 18 november ver-
schenen 17 energieke Staatsolie-
atleten (medewerkers) aan de 
start van de Srefidensi Marathon 
bijgestaan door hun eigen col-
lega’s die voor de logistiek zorg-
den. Zij namen deel aan de halve 
marathon en de business estafette. 
Beide onderdelen besloegen een 
afstand van 21 km.

A an de halve marathon deden mee 
Maudi Braam en Eric Dennen, 

die de 21 km uitliepen met alle energie 
die zij aan de dag konden leggen. Bij 
de Business Estafette, verdeeld over 
4 afstanden met een totaal van 21 km, 
hadden we drie teams. Het logistiek 
team heeft een uitstekende ondersteu-
ning verleend aan de lopers. Dit team 
heeft gezorgd voor technische coördi-
natie, teamsamenstelling en oefenin-
gen, de inschrijvingen, het contact met 
de Marathon-organisatie, transport en 
opvang van de atleten zowel bij de trai-
ning als de loop.

Staatsolie was cosponsor van deze jaar-
lijks terugkerende Srefidensi Marathon 
die voor de vierde keer is georganiseerd. 
Staatsolie stelde financiën ter beschik-
king voor de aanschaf van een elektro-
nische tijdregistratiesysteem en oranje 

kegels om de veiligheid te vergroten.

Seventeen yellow/black jerseys 
at the start

On Saturday 18 November 17 energetic Staatsolie 
athletes (all employees) started for the Srefidensi 
Marathon. Their own colleagues were involved 
with the logistics. The athletes participated in the 
half marathon and the business relay, both of 
which covered a distance of 21 kilometers.

Maudi Braam and Eric Dennen walked the half 
marathon with everything they had in them. 
Three Staatsolie teams covered the business 
relay, which was split up in four parts, totaling 21 
kilometers. The logistics team excellently sup-

ported the athletes. The team took care of the 
technical coordination, the composition of the 
teams and training, registration, the contact with 
the marathon organizing committee, transport and 
reception of the athletes during the training and 
the event itself.

Staatsolie was a co-sponsor to the annual 
Srefidensi Marathon which was held for the fourth 
time. The company supplied the cash for an 
electronic time registering system and the orange 
traffic cones to increase safety.

The athletes that participated in the half marathon 
and some members of the Staatsolie Relay teams 
share their experience with us.

Srefidensi Marathon

Tekst / Text: Sharine Silos-Sluer Beeld / Photos: Jerry Top

Lopers, logistiek team en supporters vlak voor de start van de Business Estafette. / Athletes, logistics team and suppor-
ters moments before the start of the Business Relay.

Zeventien geelzwart aan de start

Staatsolie teams
Afstand/distance Team 1 Team 2 Team �
5 km Ronny Asmodikromo Mala Chandrikasingh Nankoemarsing Merhai
5 km Clifton Doelrasid Ricardo Duurham Henk Chin A Lien
6 km Kisoorkoemar Harhangie Eddy Mentopawiro Robbin Mangnoesing
5 km Rodney Griffith Furlen Pontjodikromo Ramesh Ratiram
reserve Ponidi Alidikromo Sashi Jibodh Guno Pigot
Totale tijd/Total time 2.02.56 2.09.28 1.46.59
Plaats/Place 7 8 4
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Maudi Braam
“This was the first time I’ve ever participated in 
a half marathon. I walked the business relay in 
2005 and 2006. I was well prepared: I have been 
a member of the Gazelle Athletics club for the past 
eight months. Next to my own training scheme, I 
participated in both that of Gazelle and the mara-
thon organizing committee. The training was quite 
professional. You had to register, weigh before 
and after training, got police and ambulance 
escort, water and energy drink on the course 
and fruits and soup on return. The whole group 
participated in the 18 kilometers mini marathon 
in French Guyana, winning most of the prices in 
the process.
The Srefidensi Marathon was professionally orga-
nized. I think, however, that the business relay 
does not get much attention. People tend to focus 
only on the professionals, which were the Kenyans 
this time. It’s good to have foreign athletes, but 
since this is a Surinamese marathon it would be 
nice to have a separate category for Surinamers. 
A minus point is that there wasn’t enough attention 
for those who came in late, although they walked 
the entire marathon and managed to finish after 
five hours despite the problems they experienced. 
The marathon was a nice experience for me. I 
don’t compete to win, I just want to finish while 
still running and if possible improve my time. I had 
quite a good speed at the half marathon, but half-
way through I got a cramp in my legs, forcing me 
to walk at a slower pace. I wasn’t able to improve 
my time as I had planned, but I’m still satisfied 
with what I achieved: I managed to complete the 
course at a fair pace. It was nice to see family, 
friends, colleagues, the public and of course the 
logistics team cheering me on along the way. I 
also received many best wishes, several days 
after the marathon as if I had won the event.’ 
Maudi walked the half marathon in 2.�4:19.

Eric Dennen
‘It was my first time on the half marathon. I think 
I was well-prepared: I trained at least three times 
a week and have completed at least 90 per cent 
of the training schedule imposed by the mara-
thon organizing committee. The organization has 
greatly improved compared to last year. I can see 
that there is a trend to professionalize the mara-
thon in Suriname. At the start a chip was attached 
to every athlete’s shoes to measure his or her 
exact time. The care and attention from the First 
Aid crew was quite good. It gave me quite a good 
feeling to start with all the other participants to the 
event. The continuous cheering along the way, 
from friends and colleagues did me quite some 
good. Unfortunately, I got an injury to the knee, 
when I had walked a third of the course. I was in 
pain and it was a hinder for me till the end of the 
event. I walked the course in some three hours.
If it hadn’t been for the injury, I would have done it 
in half an hour less.’ Eric had a time of �.01: 08.
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Maudi Braam

“Ik heb voor het eerst meegedaan aan de halve 
marathon. In 2005 en 2006 heb ik de business 
estafette gelopen. Mijn voorbereiding was goed. Ik 
ben sedert ongeveer 8 maanden aangesloten bij de 
atletiekvereniging Gazelle en heb naast mijn eigen 
trainingsschema meegedaan aan de gezamenlijke 
trainingen van Gazelle en de trainingen van de 
marathonorganisatie. Deze waren professioneel 
van opzet, compleet met registratie, weging vooraf 
en achteraf, begeleiding van politie en zieken-
wagen, water en energiedrank op de route en bij 
terugkeer fruit en soep. De hele groep heeft ook 
meegedaan aan een minimarathon van 18 km in 
Frans-Guyana en heeft daar de meeste prijzen in 
de wacht gesleept. 
De organisatie van de Srefidensi Marathon was 
professioneel. Wel vind ik dat er te weinig aan-
dacht wordt besteed aan de business estafette. 
Over het algemeen is de focus gericht op de professionals en bij deze marathon kre-
gen de buitenlandse deelnemers, met name de Kenianen, alle aandacht. Buitenlandse 
deelname is goed, echter is het een Surinaamse marathon, dus kan voor mijn part een 
aparte klasse ‘Surinamers’ worden toegevoegd. Minpunt is ook de geringe aandacht 
voor de late finishers van de hele marathon, terwijl juist zij het heel zwaar hadden 
en toch, na bijkans 5 uren, konden finishen. 
Voor mij was het een unieke ervaring. Ik doe niet mee om de competitie, mijn enige 
doel is de finish rennend te halen en als het even kan mijn eigen tijd te verbeteren. 
Op de halve marathon had ik een goede snelheid, totdat ik halverwege last kreeg van 
kramp in mijn benen, waardoor ik mijn snelheid drastisch moest verminderen. Ik heb 
hierdoor mijn tijd in vergelijking tot de oefening niet kunnen verbeteren, zoals ik mij 
had voorgenomen. Desondanks ben ik heel tevreden over mijn prestatie, omdat ik de 
route heb uitgelopen met een redelijke snelheid. Een leuke ervaring vond ik de aanmoe-
digingen van familie, vrienden, collega’s en overig publiek langs de route en natuurlijk 
mijn logistiek team. En de vele felicitaties, ook dagen daarna, alsof ik de marathon had 
gewonnen.” Maudi heeft de halve marathon gelopen in een tijd van 2.34.19.

De halve marathonlopers en enkele leden van de Staatsolie-estafetteteams vertellen 
over hun ervaringen. 

Eric Dennen

“Voor mij was het de eerste keer op de halve mara-
thon. Ik vond dat ik een goede voorbereiding had. 
Gemiddeld trainde ik 3 keer per week en vervol-
gens heb ik aan zeker 90 procent van het trainings-
schema van de marathonorganisatie meegedaan. 
De organisatie is sterk verbeterd ten opzichte van 
het vorig jaar. Ik merkte duidelijk dat er een trend 
is ingezet om de marathon in Suriname te profes-
sionaliseren. Dit begon reeds bij de start, waarbij 
aan het schoeisel van de deelnemers een chip werd 
aangebracht om de exacte tijd te meten. Verder 
vond ik de verzorging en de aandacht van de 
EHBO tijdens de loop heel goed. Het was natuur-
lijk een fantastisch gevoel om met alle deelnemers 
in de startblokken te staan en massaal te vertrekken. De continue bemoedigende 
woorden van de mensen langs de weg, onder wie vrienden en collega’s waren erg 
plezierig. Minder prettig is dat ik reeds vroeg een knieblessure opliep, waardoor ik 
vanaf de 7de km tot aan de finish erg veel pijn had tijdens het lopen. Ik heb zo’n 3 
uren over de route gedaan. Als ik geen blessure had opgelopen, zou ik zeker een half 
uur sneller zijn.” Eric maakte een tijd van 3.01.08.



Ronny Asmodikromo

“Dit is de 2de keer dat ik heb meegedaan aan de 
Business Estafette. Ieder van ons heeft een indi-
vidueel trainingsschema afgewerkt naast de geza-
menlijke oefeningen. Afgesproken was dat wij 
zoveel als mogelijk zouden meedoen met de door 
de marathoncommissie geplande trainingen en 
openbare trimlopen. Het was een goede ervaring. 
De teamgeest en de kameraadschap waren optimaal 
en prettig om te ervaren. De groep is zeer gemo-
tiveerd om de volgende keer weer mee te doen 
onder de vlag van Staatsolie.  Hoogstwaarschijn-
lijk zullen tenminste 3 deelnemers opschuiven van 
de business estafette naar de halve marathon. 
De organisatie van de marathon was goed. De start was op tijd, zelfs 2 minuten te 
vroeg! Alleen het wissellint is, denk ik, een beetje een sta in de weg. De eerste ren-
ner loopt met een droog lint over de schouder. De laatste loper moet het doen met 
een lint dat nat van zweet is, hoewel het doorweekte lint de kracht van het team 
symboliseert.”

Mala Chandrikasingh

“Aangezien ik reeds jaren op de 5 km loop, was 
er niet een al te intensieve voorbereiding nodig. 
Vanaf oktober heb ik meegedaan met alle 5 km 
trimlopen. Op 4 november hebben we geoefend op 
de route van de business estafette en halve mara-
thon. Dat was om 6 uur ‘s morgens. Daarnaast 
heb ik 4 keren gebruik gemaakt van het trainings-
programma van de organisatie van de Srefidensi 
Marathon. Verder wat individuele trainingen. 
Vanaf het moment dat wij spraken over deelnemen 
tot de dag van de loop is er een geweldige teamspi-
rit ontwikkeld. De vrijwillige ondersteuning van 
ons eigen logistiek team was the best. Naast het 
lopen hebben wij heel veel lol gehad met elkaar. Het 
doorzettingsvermogen is de belangrijkste kracht bij 
deze tak van sport. Dat hebben alle lopers bewezen, 
in het bijzonder onze halve marathonlopers! Als je deze tak van sport beoefent, weet 
je precies wat voor inspanning en doorzettingsvermogen het van je vergt om 21 km 
onafgebroken te lopen. Dit is de derde keer dat Staatsolie heeft meegedaan en ook 
mijn derde keer. Ik ga door zolang mijn fysieke gesteldheid het toelaat. Ik hoop dat 
wij volgend jaar met meer teams en met meer halve marathonlopers kunnen meedoen. 
Mogelijk dat we ook lopers voor de hele marathon hebben.” 

Ronny Asmodikromo
‘This is the second time I participated in the busi-
ness relay. Each of us completed an individual 
training scheme next to the collective training ses-
sions. We had agreed that we would participate 
as much as possible in training sessions planned 
by the organizing committee as well as the public 
jogging sessions. It was a good experience. It 
was nice to know that there was team spirit and 
friendship. The group is highly motivated to sign 
up for Staatsolie at the next event. I think that at 
least three participants to the business relay will 
move up to the half marathon. The organization 
of the marathon was good. We started on time, 
I guess even two minutes earlier! The only thing 
that bothered me was the ribbon that had to be 
handed over to the next athlete. The first athlete 
starts with a dry ribbon, but by the time the last 
one receives it, it is completely soaked. I must 
admit, however, that the sweat symbolizes the 
strength of the team.’

Mala Chandrikasingh
‘Because I’m quite experienced in the five kilo-
meter, I did not need an intensive preparation. 
I participated in all 5 kilometer jogging sessions 
since October. On 4 November, at six in the morn-
ing, we practiced the course for the business relay 
and the half marathon. I participated four times in 
the training schemes of the organizing committee, 
next to my individual training.
The team spirit was excellent. The voluntary 
support from our own logistics team was marvel-
ous. We had quite some fun with each other. 
Perseverance is the driving force in this sport. 
All athletes have proven that, especially our half 
marathon athletes! It takes quite some efforts and 
perseverance to walk 21 kilometers on end. It is 
the third time Staatsolie has participated and it 
was also my third time. I will continue to partici-
pate as long as is physically possible. I hope that 
next year we’ll have more teams and that more 
athletes will participate in the half marathon. We 
will possibly also have athletes for the marathon.

Ramesh Ratiram
‘I was prepared quite well. I walked twice a week 
and played soccer to keep myself in a good condi-
tion. I was the fourth athlete in my team, so finish-
ing was up to me. I did my part in 28.21 minutes, 
which is a personal best. I normally walk the five 
kilometers in approximately �0 minutes. It was my 
first time so it was a challenge. I got to know quite 
a few people and I was able to test my strength 
against other athletes. I would encourage other 
colleagues to participate in the business relay. 
The more the merrier for Staatsolie.’ ▲

Ramesh Ratiram

“Ik had een goede voorbereiding. Ik trimde twee-
maal per week en voetbalde ook nog een dag 
om mijn conditie op peil te houden. Ik was de 
vierde loper van mijn team, dus degene die moest  
finishen. Ik heb mijn route afgerond in 28 minu-
ten en 21 seconden, wat voor mij een persoonlijk 
record is; normaliter deed ik de 5 km in gemiddeld 
30 minuten. Ik heb voor het eerst meegedaan, dus 
was het een uitdaging. Tijdens de loop heb ik veel 
mensen leren kennen en heb me kunnen meten met 
andere lopers. Ik heb graag dat nog meer mede-
werkers gaan meedoen aan de business estafette. 
Hoe meer lopers, hoe beter voor Staatsolie.” ▲
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De zoektocht naar olie heeft Staats-
olie weer gebracht naar Weg naar 
Zee. Weer, omdat sedert 1966 al 
enkele keren exploratieboringen 
zijn verricht in dit gebied. Weg 
naar Zee is onderdeel van een 
breder onshore exploratiepro-
gramma. 

O p 2 november zijn de explora-
tieboringen begonnen. In totaal 

worden 10 exploratieputten geboord 
met optioneel 5 extra. Het Weg naar 
Zee blok is circa 900 km2 groot. Het 
boorprogramma duurde zo’n 7 weken. 
Geboord werd tot een maximale diepte 
van 800 meter. Na de boringen worden 
de resultaten geëvalueerd. Mogelijk ver-
der onderzoek is dan afhankelijk van de 
onderzoeksresultaten. 

De exploratiegeschiedenis van Weg 
naar Zee gaat terug tot 1966, toen de 
Geologische Mijnbouwkundige Dienst 
tijdens een boring olie ontdekte in dit 
gebied. Twee jaren later was het Elf 
Petroleum Suriname (een dochter van de 
Franse maatschappij Elf) die 4 boringen 
verrichtte, waarvan in 2 olievoorkomens 
werden aangetoond. Het duurde tot 1989 
voordat er weer wat werd gedaan. Staats-
olie verrichtte toen 5 boringen, waarbij in 
4 putten olie werd aangetroffen. In 1991 
werden nog eens 4 putten geboord, waar-
van in 3 olie werd aangetroffen. Deze 
vondsten waren echter niet interessant 
voor verder onderzoek, en dus ook niet 
voor productie.
De hernieuwde belangstelling voor het 
Weg naar Zee gebied is ingegeven door 
een aantal factoren. Zo is er nu meer 
kennis over het gebied en zijn de explo-
ratietechnologieën verbeterd. Ook is er 
na al die jaren een grotere hoeveelheid 
offshore en onshore data beschikbaar, 
die meer inzicht geven bij de interpreta-
tie van exploratiegegevens. Belangrijk 
in deze is dat Staatsolie conform haar 
lange termijn planning de exploratie-
activiteiten heeft verhoogd. Eén aspect 
van de toekomstplannen van Staatsolie 
is de voorgenomen uitbreiding van de 
raffinaderij van een verwerkingscapaci-
teit van 7.000 vaten per dag naar 15.000 
vaten per dag. Om hieraan te voldoen zal 
de olieproductie tegen 2012 op 16.000 
vaten per dag moeten zitten. Om dit 

niveau voor langere tijd te garanderen, 
is het nodig nieuwe voorraden te vin-
den. Weg naar Zee is onderdeel van een 
uitgebreider exploratieprogramma voor 
het onshore gebied, dat is opgedeeld in 
verschillende blokken. 

De boringen worden uitgevoerd met 
de zwamp- en landboorinstallaties 
van Staatsolie. In de zwamp wordt het 
werk gedaan door de drillingcontractor 
Sadhna en op land door ons eigen dril-
lingpersoneel. De zwampboor is vanuit 
Saramacca via van tevoren aangelegde 
tracés in de zwamp gegaan naar de 
eerste boorlocatie. Het transport van 
de landboorinstallatie vanuit Saramacca 
heeft over de weg plaatsgevonden. Het 
was een lange colonne met als blikvan-
ger de boormachine, die nagenoeg de 
hele breedte van de weg in beslag nam. 
Laaghangende elektriciteits- en telefoon-
kabels moesten eerst uit de weg worden 

Exploring for oil in the  
Weg naar Zee Block

In its search for oil, Staatsolie has once again 
landed in the Weg naar Zee area. Since 1966 
there have been a number of exploratory drill-
ings in the area. The Weg naar Zee area is part 
of an extended onshore exploration program by 
Staatsolie.

Exploration drilling started on 2 November. A total 
of 10 wells have been drilled with an option for an 
additional five. The Weg naar Zee Block covers an 
area of 900 km2. The project took approximately 
seven weeks. Drilling will be at a maximum depth 
of 800 meters. After this phase the results will be 
evaluated.  Possible further exploration depends 
on the results.

The Weg naar Zee exploration adventure started 
in 1966 when the Geologische Mijnbouwkundige 
Dienst (Geological Mining Administration) struck 
oil. Two years later, Elf Petroleum Suriname (a 
subsidiary of the French Elf), conducted four 

exploratory drillings, finding 
oil in two wells. It was not until 
1989 that exploration com-
menced, when Staatsolie 
drilled five wells, striking oil 
in four. In 1991 again four 
wells were drilled, three of 
which contained oil. These 
finds did not trigger further 
research as they were not 
interesting enough.

Tekst / Text: Kailash Bisessar

Op zoek naar olie in Weg naar Zee blok

De zwampboorinstallatie bezig met de eerste boring in het Weg naar Zee blok. / The swamp rig during the first drilling in 
the Weg naar Zee block
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gehaald. Op bepaalde afstanden, stopte 
het transport en kreeg het verkeer achter 
en voor de stoet de gelegenheid om door 
te stromen. Het heeft bijna de hele dag 
geduurd voordat de boorinstallatie op 
locatie was. Bij het transport hebben de 
politie, EBS, Telesur en de logistieke 
afdeling van Kuldipsingh Equipment 
goede ondersteuning verleend. 

Veel heeft de locale gemeenschap niet 
gemerkt van de boringen zelf, behalve 
dat er dagelijks materiaal werd aan-
gevoerd en personeel met bussen naar 
de boorlocaties werd gebracht. Voordat 
de boringen konden beginnen zijn een 
aantal voorbereidingen getroffen, zoals 

de planning, veldoriëntaties, gesprek-
ken met eigenaren van percelen op 
wiens land activiteiten zouden worden 
ontplooid en het gereed maken van de 
locaties. Er is ook een milieueffectenon-
derzoek verricht, dat heeft uitgewezen 
dat er zeer minimale risico’s zijn en dat 
een verder milieuonderzoek niet nodig 
is. De resultaten zijn in een vergadering 
met perceeleigenaren en andere belang-
hebbenden besproken. Tijdens deze bij-
eenkomst is ook meer informatie aan 
hun verstrekt over dit project. ▲

The renewed interest in the Weg naar Zee area 
is triggered by a few factors. There is more data 
available for the area, and the exploration technol-
ogy has been improved. In recent years, a great 
deal of offshore and onshore data has become 
available, which provide a clearer insight when 
interpreting exploration data. One important issue 
is that Staatsolie has increased its exploration 
activities in accordance with its long term plan-
ning. Another important aspect of Staatsolie’s 
future plans is the planned expansion of the 
processing capacity of the refinery from 7,000 bar-
rels a day to 15,000 barrels. In order to meet this 
requirement, oil production has to be increased to 
16,000 barrels a day by 2012. To guarantee this 
production level, new resources are needed. The 
Weg naar Zee area is part of an extended explora-
tion program in the onshore areas. These areas 
have been divided into blocks.

The drillings are carried out with Staatsolie’s 
swamp and land rigs. For the swamp area, drilling 
contractor Sadhna has been hired, while the land 
based operations are carried out by Staatsolie’s 
Drilling department. The swamp rig left from 
Saramacca for the first drill site via specially 
prepared routes in the swamp. The land rig was 
transported on the road from Saramacca. It was 
a long column, with the rigs as eye-catcher, as it 
was as wide as the road it traveled on. Low hang-
ing power and telephone cables had to be discon-
nected before the column could pass. In order not 
to cause large traffic jams the column stopped at 
certain intervals, allowing normal traffic to pass. It 
took a whole day for the installation to reach its 
destination. The police, the EBS (the electricity 
company), Telesur (telephone company) and the 
logistics department of Kuldipsingh Equipment 
have supported the whole operation.

The local community did not notice the drilling 
activities, save for the daily supply of materials 
and transport of crew to the drilling sites. Before 
drilling could begin a few preparations had to 
be made, such as planning, field orientations, 
negotiations with land owners on whose land the 
activities would take place and preparation of the 
sites. An environmental assessment, which has 
been conducted, shows that risks are minimal, 
with no need for extended environmental studies. 
The results of the study have been discussed with 
land owners and other stakeholders. At that meet-
ing more information has been supplied about the 
project. ▲

Het transport van de landboorinstallatie en bijbehorend equipment. / Transport of the land rig and other equipment.
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The Staatsolie Diesel Savanna Rally 2007 
Historical victory for 
Schuitemaker/Kappel

The team formed by Rik Schuitemaker and Robby 
Kappel won a rally for the very first time. And not 
just any rally. They won the prestigious Staatsolie 
Diesel Savanna Rally 2007.

A total of 88 teams participated in the Staatsolie 
Diesel Savanna Rally, including 21 foreign teams. 
The rally was held from 2 to 5 November. An 
interesting note is that both spouses of the win-
ners work at Staatsolie. 
Oliver Smith/Gwendolyn Emanuels and Antoine 
Brahim/Piem Reiziger ended second and third, 
respectively with just a few points difference.
In the A-class Vinoj Sewbaratan Misser and 
Rakesh Gangaram Panday took home the vic-
tory, while in the B-class Anthony Gafur and Rina 
Kalloe consolidated their championship position 
by winning once again. 
Ilonka Elmont, world champion Thai boxing, now 
really seems to have got the hang of rally riding. 
She ended first in the Tourist Class with Theo 
Haukes, her partner. Anne Karin Boiten and 
Robert Fontaine from the Netherlands ended first 
in the International Class.

A large crowd witnessed the start of the �1st edition 
of the Staatsolie Diesel Savanna Rally on Friday 2 
November at nine at the Onafhankelijkheidsplein. 
This annual four-day event organized by the 
Surinaamse Auto Rally Klub (SARK) was plotted 
in eight months by a team led by Gerard Brunings 
and Frank Mac Donald. Both men, winners of last 
year’s edition, accepted the honor code to plot the 
2007 edition.

After the start the teams rapidly drove to the out-
skirts of Paramaribo and close to midnight, they 
got their first �0 minutes’ break in the BHP-Billiton 
senior staff village at the Meursweg in the district 
of Para. The teams then left in the dead of night, 
entering the savannas on their way to the next 
stop at Powaka. The next stop was scheduled for 
6.00 am on Saturday. At sun rise the outlook of 
the savannas changed drastically. Several miles 
were covered before the teams reached the next 
stop at Cabendadorp.

This year, there were again several foreign teams. 
While Dutch and Antilles teams have become a 
tradition to the rally, the Brazilian teams came 
with something new. They undertook a three-day 
trip from Macapa (Brazil) in their specially pre-
pared terrain cars. Because they arrived late in 
Paramaribo, the Brazilian guests made their start 
for the rally from Cabendadorp.
The teams arrived for their first big stop at 
Babunhol on the Suriname River exhausted from 
driving all day and from the difficulty of the rally. 
After putting up their tents and filling up their 
tanks, all participants dove in the Suriname River 

Het team Rik Schuitemaker/Robby 
Kappel schreef voor de allereerste 
keer een rally op hun naam. En 
niet zomaar één: het koppel won 
de prestigieuze Staatsolie Diesel 
Savanne Rally 2007.

I n totaal hebben 88 equipes deelgeno-
men aan de Staatsolie Diesel Savanne 

Rally, waaronder 21 buitenlandse equi-
pes. De rally werd gehouden van 2 tot 
en met 5 november. Leuk om te weten, 
is dat de echtgenote van zowel Schuite-
maker als Kappel medewerker zijn van 
Staatsolie. Met slechts enkele punten 
verschil eindigden Oliver Smith/Gwen-
dolyn Emanuels en Antoine Brahim/
Piem Reiziger op de 2de respectievelijk 
3de plaats. In de A-klasse streken Vinoj 
Sewbaratan Misser en Rakesh Ganga-
ram Panday met de hoogste eer, terwijl 
in de B-klasse Anthony Gafur en Rina 
Kalloe andermaal de sterksten waren. 
Ilonka Elmont die als wereldkampioene 
Thai-boxen de rallysmaak nu ook goed 
te pakken heeft, eindigde in de Tou-
rist Class samen met Theo Haukes op 
een welverdiende eerste plaats. Bij de 
buitenlandse equipes eindigden in hun 
klasse Anne Karin Boiten en Robert 
Fontaine uit Nederland als best geklas-
seerden. 

De 31ste editie van de Staatsolie Die-
sel Savanne Rally startte op vrijdag 2 
november om 21:00 uur onder grote 
publieke belangstelling op het Onafhan-
kelijkheidsplein. Dit jaarlijkse vierdaag-
se evenement van de Surinaamse Auto 

Rally Klub (SARK) werd in 8 maanden 
tijd uitgezet door een team onder leiding 
van Gerard Brunings en Frank Mac 
Donald. Brunings en Mac Donald had-
den als winnaars van de vorige editie de 
erecode aanvaard om de savanne rally 
2007 gestalte te geven. 
Na de start werden de deelnemers in 
een rap tempo naar de buitenwijken 
van Paramaribo geleid om vervolgens 
rond middernacht de eerste rust van 30 
minuten aan te doen in het BHP-Billiton 
stafdorp aan de Meursweg in het district 
Para. Nog in het donker werden savan-
negebieden aangedaan op weg naar de 
volgende stop rond 6:00 uur zaterdag-
ochtend te Powaka. Na zonsopgang kre-
gen de savannes een andere aanblik en 
werd een flink gebied bestreken voordat 
de karavaan weer een rustpauze maakte 
te Cabendadorp. 
Ook dit jaar waren de buitenlandse 
equipes sterk vertegenwoordigd. Wat nu 
al een traditioneel evenement begint te 
worden voor de vaste Nederlandse en 
Antilliaanse equipes, was een primeur 
voor de Braziliaanse teams die speciaal 
voor dit evenement de 3 dagen durende 
trip vanuit Macapa hadden ondernomen 
in hun speciaal hiervoor uitgeruste ter-
reinwagens. Door hun late aankomst 
in Paramaribo begonnen de Brazili-
aanse gasten op zaterdagmorgen vanuit 
Cabendadorp.

Vermoeid van zowel de onafgebroken 
tijd in de auto en de moeilijkheidsgraad 
van de rally arriveerden de equipes bij 
de eerste grote stop te Babunhol aan de 
Surinamerivier. Na het opzetten van hun 
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Staatsolie Diesel Savanne Rally 2007

Historische overwinning voor koppel 
Schuitemaker/Kappel 

Rik Schuitemaker (l) en Robby Kappel, trots poserend met hun trofeeën. / Rik Schuitenmaker (l) and Robby Kappel, 
proudly pose with their trophies.
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tenten en het bijtanken van de voertui-
gen, waren alle participanten te vinden 
in de Surinamerivier voor een fris bad 
en na het genot van een goed verzorgde 
maaltijd werd vrijwel direct de stret-
cher opgezocht. Zondagochtend vanaf 
halfzeven werd de karavaan geleid naar 
de locatie voor het traditioneel “Savan-
ne-eitje”. Voor vele rallyrijders is dit 
moment het hoogtepunt van de rally, in 
de open savanne genieten van een vers 
gebakken eitje en een speciaal door Fer-
nandes Bakkerij gebakken rallybroodje. 
Via diverse savannegebieden en een 
nieuw gemaakte doorsteek langs de 
oude spoorlijn naar Kwakugron bega-
ven de rallyrijders zich naar Zanderij 
I, voor de tweede grote stop. Alvorens 

deze eindstreep te halen moest er nog 
een behendigheidsparcours afgelegd 
worden dat de bewoners van Wit Santi 
bijzonder in de smaak viel. Voor de 
kinderen van dit dorp had de SARK een 
springkussen uit de stad laten brengen 
zodat ook zij konden genieten van het 
rallygebeuren. 
De laatste etappe van de Staatsolie Die-
sel Savanne Rally begon op maandag-
ochtend 8:00 uur. Het gebied rondom 
onze internationale luchthaven werd 
uitvoerig aangedaan, evenals de O.P. 
savanne met zijn bekende ‘Big Road’, 
waarna de equipes naar de finish te 
Parabello te Para werden gedirigeerd. 
(Met dank aan de PR van SARK. Bron: 
www.sarkonline.com) ▲

for a refreshing bath and after a good meal they 
all hit the sacks for a trip to dreamland. Early 
Sunday morning, the group was led to the site for 
the traditional ‘Savanna –egg’. Many rally riders 
consider this the top event of the rally, enjoying 
a deliciously baked egg served on the specially 
baked ‘rally bun’ from the Fernandes Bakery.

Cutting through several savannas and a newly 
made shortcut alongside the old railway to 
Kwakugron, the rally riders drove to Zanderij I 
for their second big stop. But before reaching this 
destination, the track of skill had to be performed. 
The villagers at Wit Santi showed their apprecia-
tion for this skillful performance. The SARK had 
an air-filled trampoline brought from Paramaribo 
for the children, allowing them to enjoy the rally 
also.

The final stage of the Staatsolie Diesel Savanna 
Rally began on Monday morning at 8.00. The cars 
drove around in the area near the international 
airport and the O.P. savanna with its famous ´Big 
Road´. The teams then finally drove to Parabello 
in the District of Para for the finish. ▲
(Courtesy of the SARK PR. 

In de savanne bijtanken met Staatsolie Diesel. / Filling up the tanks in the Savanna with Staatsolie Diesel.

Spectaculaire ritten ontbraken er niet tijdens deze savanne rally. / Spectacular actions also colored this edition of the 
Savanna Rally.

De uitslag/The results 
Hoofdklasse/Top League (beste/best 5)

1. Rick Schuitemaker/Robby Kappel
2. Oliver Smith/Gwendolyn Emanuels
3. Antoine Brahim/Piem Reiziger
4. Jerry Pocorni/Jane Harkisoen
5. Lloyd Chin Kon Sung/Diego Chin A Sen

A-Klasse/Class (beste/best 3)
1.  Vinoj Sewbaratan Misser/Rakesh 

Gangaram Panday
2.  Ronald Rooij/Irene van der Zwan 

(Nederland/Netherlands)
3. Rajen Mohan/Willem van der Jagt

B-Klasse/Class (beste/best 3)
1. Anthony Gafur/Rina Kalloe
2.  Santosh Raghoenandan/Arvind 

Kisoensingh
3. Prakash Akkal/Amriet Chatterpal

Tourist Class (beste/best 3)
1. Ilonka Elmont/Theo Haukes
2. Ravi Sriram/Tjein Manurath
3. Rickeira Ramlal/Natasha Doekhie

Internationale Klasse/Class  
(beste/best 3)
1.  Anne Karin Boiten/Robert Fontaine 

(Nederland/Netherlands)
2.  Freddy Rusch/Michael de Vries 

(Nederlandse Antillen/ The Netherlands 
Antilles)

3.  Dennis Jlesen/Mike Bleete (Nederland-
se Antillen/ The Netherlands Antilles)
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Olieweetjes Oil & Gas News

Increase in OPEC’s production capacity
The drastically decreased reserve production capacity has often 
been fingered as the most important reason for the oil price hike 
in 2002, 2004 and 2005. The decrease was highest in 2002 with 
seven million barrels a day and 1 to 1.8 million in 2004 and 2005. 
The OPEC has now, led by Saudi Arabia, started an extensive 
investment program for extra production capacity. The Oil Market 
Intelligence (OMI) newsletter projects a reserve production capac-
ity of almost 4.6 million barrels a day for 2008. Saudi Arabia will 
produce �.5 million barrels of this increased reserve. OMI has con-
sidered only ‘reliable reserve’; there could be an additional 665,000 
barrels a day, which cannot be produced in Nigeria due to riots and 
sabotage. According to OMI the average demand for OPEC oil will 
be 29.4 million barrels a day next year. (Shell Venster) ▲

IAE sounds the alarm
The consequences of the rapid growth in the world demand for 
energy are alarming, says the International Energy Agency (IEA) at 
the presentation of its annual report World Energy Outlook. If the 
current policy is continued, the demand for energy worldwide will 
increase with 50 per cent by 20�0. The next ten years are crucial. 
Decisions for investments will then have to be made, including for 
the upcoming giants China and India. If this policy is continued 
China and India will cover 45 per cent of the increased demand for 
energy. The energy consumption in these two countries will more 
than double between 2005 and 20�0. The current global energy 
demand is 11.4 billion tons of oil. This will have increased to 17.7 
billion tons by 20�0. (EnergiekNieuws) ▲

World will need to double energy supplies by 2050
The world will have to double its energy supplies by 2050 to meet 
global demand, according to a new study published by the World 
Energy Council (WEC). The key challenge is whether stakeholders 
can successfully align resources and skills with where they are 
most needed. 
Brian Statham, chair of the WEC Energy Scenarios Study, said 
that an “unprecedented level” of cooperation would be needed 
to address the world’s energy problems. “Almost one third of the 
world’s population doesn’t have access to energy and they don’t 
care about the environment,” he said. 
WEC has proposed that governments and companies should aim 
to halve the number of people without access to a minimum level 
of commercial energy to 1 billion by 20�5, and halve that again 
to 500 million by 2050. Greenhouse gas emissions should be 
stabilized by 20�5, and manmade emissions should be reduced by 
2050, according to the report, Deciding the Future: Energy Policy 
Scenarios to 2050. The study focuses on policies needed for a 
sustainable energy future rather than using economic modeling to 
construct scenarios. 
Statham said there are sufficient resources to meet demand. 
However, major investment is needed in research and development 
on energy sources and technologies, said Robert Schock, WEC 
director of studies. Currently US$10 billion is spent worldwide, but 
this figure is miniscule considering the importance of energy to the 
world economy, which is estimated to be US$50 trillion. The report 
concluded that new concepts for public and private partnerships 
would need to be developed and that governments need to provide 
consistent long-term signals for companies to make investments in 
the energy sector. (O&G Journal) ▲

Productiecapaciteit OPEC groeit 
Een flink gedaalde reserve productiecapaciteit bij de OPEC (van ongeveer 7 
miljoen vaten ruwe olie per dag in 2002 tot 1 à 1,8 miljoen vaten per dag in 
2004 en 2005) is vaak aangegeven als belangrijke veroorzaker van de sterk 
stijgende olieprijs in die jaren. Inmiddels is een aantal OPEC-landen, met Sa-
oedi-Arabië voorop, begonnen met een omvangrijk investeringsprogramma 
in extra productiecapaciteit. Volgens de newsletter Oil Market Intelligence 
(OMI) leidt dat ertoe dat in 2008 de reserve productiecapaciteit van de OPEC 
uitkomt op bijna 4,6 miljoen vaten per dag. Hiervan komt 3,5 miljoen vaten 
per dag voor rekening van Saoedi-Arabië. OMI heeft alleen ‘betrouwbare re-
servecapaciteit’ geteld; daarop kan nog 665.000 vaten per dag productiecapa-
citeit komen die momenteel in Nigeria is ingesloten als gevolg van onlusten 
en sabotage. Volgens OMI zal de gemiddelde vraag naar OPEC-olie volgend 
jaar 29,4 miljoen vaten per dag bedragen. (Shell Venster) ▲

IAE slaat alarm
De gevolgen van de razendsnelle groei in de wereldwijde vraag naar energie 
zijn alarmerend, stelt het International Energy Agency (IEA) bij de presen-
tatie van het jaarlijkse rapport World Energy Outlook. Als het huidige beleid 
wordt voortgezet, is de behoefte aan energie over de hele wereld in 2030 
meer dan 50 procent hoger dan vandaag. De komende tien jaar zijn cru-
ciaal. Dan moeten er investeringsbeslissingen genomen worden, ook door 
de opkomende economieën China en India. Bij ongewijzigd beleid nemen 
China en India 45 procent van de toename in de vraag naar energie voor hun 
rekening. Het energiegebruik van de landen verdubbelt ruim tussen 2005 en 
2030. Momenteel is er jaarlijks een wereldwijde energiebehoefte, omgere-
kend naar alleen olie, van 11,4 miljard ton. Volgens het IEA zal dat in 2030 
al 17,7 miljard ton zijn. (EnergiekNieuws) ▲

Dubbele energievoorraden nodig tegen 2050
Tegen 2050 zal de wereld haar energie voorraden moeten verdubbelen als 
zij wil inspelen op de wereldwijde vraag. Dit staat in een pas gepubliceerd 
rapport van de Wereld Energie Raad (WEC). De grote uitdaging is om na te 
gaan als de belanghebbenden de hulpbronnen en vaardigheden succesvol in 
stelling kunnen brengen waar zij het hardst nodig zijn. Brian Stathan, voor-
zitter van de WEC Energie Scenario’s Onderzoeksgroep, zegt dat voor het 
oplossen van de energieproblemen van de wereld er een ongekend niveau 
van samenwerking nodig zal zijn. “Bijna een derde van de wereldbevolking 
heeft geen toegang tot energie en maakt  zich helemaal niet druk om het 
milieu,” zei hij. De WEC heeft voorgesteld dat de regeringen en bedrijven 
zich inzetten het aantal mensen dat niet eens beschikt over een minimale 
hoeveelheid commerciële energie te verminderen met de helft. Dit betekent 
het terugbrengen van dat aantal tot 1 miljard tegen 2035 en dat wederom 
te halveren tegen 2050 naar 500 miljoen. De uitstoot van gassen die het 
broeikaseffect veroorzaken, moet gestabiliseerd worden tegen 2035 en de 
kunstmatige uitstoot verminderd tegen 2050 stelt het rapport Deciding the 
Future: Energy Policy Scenarios to 2050. Het rapport richt zich op het beleid 
dat nodig zal zijn voor een duurzame energietoekomst in plaats van gebruik 
te maken van economische modellen voor het opstellen van scenario’s.
Statham zegt dat er voldoende hulpbronnen zijn om te voldoen aan de vraag. 
Maar er zijn echter wel grote investeringen nodig voor het onderzoek en 
de ontwikkeling van energiebronnen en technologieën, zegt Robert Schock, 
WEC directeur Onderzoek. Momenteel wordt er over de hele wereld US$ 
10 miljard besteed, maar dit bedrag is heel klein als gekeken wordt naar het 
belang van energie voor de wereld economie. Dit wordt geschat op US$ 
50 biljoen. Het rapport stelt dat er nieuwe beginselen voor overheids en 
particulier partnerschap ontwikkeld dienen te worden en dat de overheden 
consistente lange termijn signalen moeten geven aan bedrijven om te kun-
nen investeren in de energiesector. (O&G Journal) ▲
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Een vrij drukke baan combineren 
met maatschappelijk werk. Een-
voudig is het niet, maar er zijn 
personen die erin slagen. Stephen 
Sporkslede, Sr. Cost Accounting 
Officer en hoofd van de afdeling 
Management Information, is zo 
iemand. Zijn “maatschappelijke 
sporen” heeft hij verdiend in de 
Junior Chamber International 
(JCI) Suriname. 

E lf jaar geleden “rolde” Sporkslede 
erin. Een gesprek met een verze-

keringsagent wekte zijn interesse. “Hij 
probeerde mij een verzekering te verko-
pen, maar al pratend kwamen we bij de 
Jaycees terecht, waarvan hij lid was. In 
mei 1996 woonde ik voor het eerst een 
vergadering bij. Het sprak me aan en ik 
sloot me aan bij de club JCI Nilom.” 

Beste 
De JCI (‘Jaycees’)  zoals die nu is, kent 
haar oorsprong zo’n 65 jaar geleden in 
de Verenigde Staten en waaierde vandaar 
uit naar de rest van de wereld. De JCI is 
een organisatie voor leiderschapsontwik-
keling voor jongeren van 18 tot 40 jaar. 
“We leren mensen om dingen zelf te 
doen. We willen onze leden en ook de 
gemeenschap vaardigheden aanleren om 
te slagen in de maatschappij. Wanneer 
leden op hun 40ste jaar uit de organisatie 
stappen, moeten zij in staat zijn om het 
werk voort te zetten in de samenleving.”
De Jaycees zijn de grootste jongerenor-
ganisatie in Suriname. JCI Suriname telt 
5 kamers of chambers (zoals de clubs 
worden genoemd) met in totaal zo’n 175 
leden. Elke kamer heeft een eigen bestuur 
met aan het hoofd een president. Dan is 
er nog het landenbestuur dat wordt geleid 
door een nationaal president. Uniek in de 
Jaycees is dat leden een bepaalde functie 
slechts 1 jaar mogen vervullen: One year 
to lead. “Er is geen tweede kans. Als je 
een bepaalde functie bekleedt, moet je 
er in dat jaar het beste van maken. Bin-
nen dat jaar moet je ook een opvolger 
klaarstomen. Uiteraard legt dit een zware 
druk, maar hierdoor wordt het maximale 
uit iemand gehaald.”

Manager
Sporkslede is president geweest van 
JCI Nilom en JCI Unify. Van de laat-
ste is hij medeoprichter. In 2003 is  
Sporkslede nationaal president geweest 
van JCI Suriname. “Op dit niveau moet 
je ervoor zorgen dat alle kamers blij-
ven draaien, continuïteit dus.” Over het 
functioneren als president, zowel kamer 
als nationaal, zegt hij dat het in beide 
gevallen neerkomt op managen. “Sturen 
en beleid maken. Eerst ben je manager 
van een kleine en daarna van een grote 
organisatie. Je werkt met mensen, het 
moeilijkste is om iedereen tevreden te 
stellen en tegelijk voor vooruitgang te 
zorgen.” 
In Suriname is JCI het meest bekend 
van de VOS (middelbare scholieren) 
Spreekcontest. Dat ze verder relatief 
onbekend is, erkent ook Sporkslede. 
“Niet alleen in Suriname, maar in 
de hele wereld. Het wereldbestuur 
voert nu een campagne om JCI meer 
bekendheid te geven.” De onbekendheid 
maakt het ook moeilijk om donateurs 
te vinden voor projecten. Dat JCI 

Mensen moeten het 
vertellen

“People should tell what  
you mean to them”

Combining a busy job with social work is not 
easy. But there are people who manage. Stephen 
Sporkslede, Sr. Cost Accounting Officer and head 
of the Management Information department is such 
a person. And he owes it all to the experience 
he gained as member of the Junior Chamber 
International (JCI) Suriname.

Sporkslede became a JCI member 11 years ago, 
when an insurance agent told him about the orga-
nization. “He tried to sell me an insurance, but we 
started talking and landed at Jaycees. I went to a 
meeting in May 1996 and I became interested. Soon 
after, I joined JCI Nilom.”

Best
The present JCI (‘Jaycees’) was established some 
65 years ago in the United States of America. From 
there it spread to the rest of the world. The organiza-
tion focuses on leadership development for young 
people between 18 and 40. “We teach people to do 
things on their own. We want to teach our members, 
as well as society, skills to succeed in society. When 
our members leave the organization at age 40, they 
should be able to continue the work in society.” 
The Jaycees are the biggest youth organization in 
Suriname. The national organization consists of 
five chambers, as the clubs are called, with some 
175 members. Each chamber has its own board 
headed by a president. There is a national council 
chaired by a national president. The unique thing 
about Jaycees is that members may fill a position 
for only one year: One year to lead. “There is no 
second chance. You have to make the best of your 
position within that year. At the same time you 
have to train your successor. This is indeed much 
work, but in this way one can make the most of his 
opportunities.”
 
Manager 
Sporkslede has been president of JCI Nilom and 
JCI Unify, of which he is a co-establisher. In 200� 
he was national president of JCI Suriname. “Your 
task is to keep all chambers running: continuity.” 
Being president of a chamber or the national orga-
nization requires management skills. “Guiding and 
making policy. First you’re manager of the smaller 
unit and then of the larger organization. You have 
to work with people. The most difficult task is to 
satisfy everyone and at the same time creating 
development.”
In Suriname the JCI is best known for the VOS (high 
school) Speech contest. Sporkslede admits that for 
the rest the organization is pretty much unknown 
to the public, but this is common to the organiza-
tion worldwide. “The world council has started a 
campaign to make JCI better known to the public.” 
Because JCI is hardly known in many circles, find-
ing donors for projects is difficult. JCI Suriname has 
not had a fat bank account in its 46 years of exis-

Stephen Sporkslede bij zijn benoeming tot Senator in 
april 2006. / Stephen Sporkslede at his appointment as 

Senator in April 2006. 
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Suriname in haar 46-jarig bestaan een 
magere bankrekening heeft, zegt veel. 
“We moeten de organisatie beter gaan 
marketen.” 
De Jaycees hebben door de jaren vele 
trainingen verzorgd voor verschillende 
groepen. Sporkslede noemt de training 
voor spreken in het openbaar van de 
deelnemers van Miss India Suriname (2 
jaren achtereen), de pre-stage trainingen 
van het IMEAO, trainingen voor het 
Jeugd Parlement en voor verschillende 
ministeries. 

Zwaarste project
Bij de Jaycees heeft Sporkslede leiding 
gegeven aan tal van projecten. Voor 
hem is het grootste én zwaarste project 
de Nationale Conferentie 2007 geweest, 
die is gehouden van 18-21 oktober. Op 
deze conferentie wordt het nieuw natio-
naal bestuur gekozen. Verder zijn er ver-
schillende vergaderingen, trainingen en 
bezoeken aan bedrijven. “Het is een hele 
uitdaging om de conferentie te huisves-
ten en een aantrekkelijk programma aan 
te bieden aan de deelnemers. De kosten 
kan je niet voor 100 procent afwentelen 
op de deelnemers, dus moet er naar 
sponsors worden gezocht.”
De voorbereiding begon in juni, hoewel 
dat normaal een jaar van tevoren moet. 
“De clubs hadden weinig interesse, 
vooral vanwege het financieel risico”, 
legt Sporkslede uit. “Uiteindelijk ben ik 
benaderd voor de functie van conference 
director, mede vanwege mijn ervaring 
op dit gebied en organisatiekwaliteiten. 
Het was zwaar, vooral omdat ik het 
moest combineren met mijn werk. De 
conferentie viel samen met de begro-
tingsronde 2008 bij Staatsolie. De con-
ferentie zou ’s avonds op 18 oktober 
beginnen, maar ik was nog tot laat in de 
middag aan het werk. Gezien de reacties 
ben ik er trots op om samen met mijn 
team een van de beste nationale confe-
renties te hebben georganiseerd. Ik ben 
blij dat ik het project mocht trekken en 
mijn ervaring kon overdragen.” 

Eretitel
Er is een zekere wisselwerking tussen 
het functioneren in JCI en het werk. 
“Het gaat om kleine dingen, zoals het 
omgaan met mensen, vergaderen, over-
dragen van kennis.” Sporkslede heeft er 
geen spijt van dat hij na het nationaal 
presidentschap niet is doorgestroomd 
naar het wereldbestuur, wat de volgende 
stap zou kunnen zijn. “Ik heb daar niet 

zo goed over nagedacht, maar ik denk 
wel dat het moeilijk te combineren zou 
zijn met mijn werk bij Staatsolie. Boven-
dien is er ook een financieel aspect aan 
een internationale bestuursfunctie. Als 
bestuurslid ben je veel op reis voor 
vergaderingen, conferenties etcetera. Je 
zou dus in feite een zelfstandige onder-
nemer moeten zijn om dit te kunnen 
doen, zoals onze Ray Jong A Lok, die nu 
International Vice President is.” 
Sporkslede heeft veel onderscheidingen 
verdiend binnen de JCI Suriname. Zo is 
hij een aantal keren tot Chairman of the 
year uitgeroepen – wat wil zeggen de 
beste voorzitter van alle projecten die 
zijn uitgevoerd in een jaar – en Trainer 
of the year (2004). De belangrijkste 
mijlpaal is voor hem zijn benoeming tot 
Senator, lid voor het leven, de hoogste 
eretitel bij de JCI, in april 2006. Daar-
mee behoort hij tot een selecte groep in 
de Surinaamse samenleving. Het is een 
bijzondere onderscheiding voor mensen 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt. 
“Senator wordt je op voordracht”, ver-
telt hij. Desondanks blijft Sporkslede 
bescheiden. “Mensen moeten vertellen 
wat je hebt betekend.” ▲

tence. “We need a better marketing strategy for the 
organization.” Through the years the Jaycees have 
trained several groups. Sporkslede enumerates 
training for speaking in public for the participants of 
the Miss India Suriname pageant (for the past two 
years), the pre- work placement training for IMEAO 
students, training for the Youth Parliament and 
several ministries.

The hardest project
Sporkslede has led several projects with the 
Jaycees. The biggest and hardest was the National 
Conference 2007, which was held from 18 through 
21 October. At this conference a new national 
council is chosen. Then there are several meetings, 
trainings and visits to companies. “It’s a challenge 
to accommodate the conference and present an 
attractive program to the participants. You can’t 
have the participants pay for all the costs, so you’ll 
have to find sponsors.
Preparations started in June, although it had to be 
started sooner. “The Clubs weren’t interested due 
to the high cost and financial risks. I was asked to 
be conference director, since I am very experienced 
in this field and very skilled in organizing. It was 
the hardest things I’ve ever done, because I had to 
combine it with my job. The conference was around 
the same time as the budget meetings at Staatsolie. 
The conference would start on the evening of the 
18th, but I was still at the office late in the afternoon. 
Still I’m proud that my team and I have been able to 
organize one of the best national conferences, as 
my critics later said. I’m grateful for having been able 
to lead the project and sharing my experience.

Honor title
There is a kind of interaction between functioning 
at JCI and at work. “It is the small things, like con-
tact with people, meetings, transfer of knowledge.” 
Sporkslede has no regrets he did not pursue a posi-
tion in the world council, the most logical step after 
the national presidency. “I didn’t think it through, but 
I think it would have been difficult to combine with 
my job here at Staatsolie. On top of that it cost a 
lot. International board members have to travel a 
lot for meetings, conferences etc. You’d have to be 
a private entrepreneur to be able to do this, as our 
own Ray Jong A Lok, the incumbent International 
Vice President.”
Sporkslede has been decorated many times within 
JCI Suriname. He has been voted Chairman of the 
year a number of times. This means he has been 
the best chairman of all projects carried out in a 
year. He has also been voted Trainer of the year 
in 2004. The highest achievement was his appoint-
ment as Senator, member for life, in April 2006, 
the highest honor within JCI. With this appointment 
he belongs to a very small group of Surinamers. 
It is a special honor for people who have made 
themselves useful. “You are nominated Senator,” 
he says. Still Sporkslede is very modest. “People 
should tell what you mean to them.” ▲

“Gezien de reac-
ties ben ik er trots 
op om samen met 
mijn team een van 
de beste nationale 

conferenties te heb-
ben georganiseerd”



Werken in de zwamp een uitdaging

Vijhai Anand Rajai, één van de pioniers van 
Staatsolie, kwam van de technische school en 
werkte al bij de SWM toen zijn vader hem erop 
attendeerde dat hij het ook eens bij Staatsolie kon 
proberen. In november 1982 kwam hij binnen als 
handyman. 
“In die tijd had niemand echt een functiebena-

ming. Je had een Foreman en de rest was gewoon handyman. We werkten op het 
terrein van dhr. Poeran te La Proveyance, dat TA5, werd genoemd. Er stonden 
maar één bron en twee tanks met 250 barrels olie. Later hebben we er een soort 
afdakje bij gemaakt tegen de zon. Het was een toffe tijd, omdat met heel weinig 
middelen en op een heel primitieve manier alles gedaan werd. Veel dingen over 
het werk werden dan ook ‘on the job’ geleerd.
Van productie ging ik later naar de verwerkingsplant te Catharina Sophia, CS, 
waar ik benoemd werd tot Foreman. In 1987 werd ik tijdelijk overgeplaatst naar 
Tout Lui Faut voor de bouw van de terminal tanks, het opzetten van de infra-
structuur en steiger voor de raffinaderij. Binnen een jaar was alles afgerond en 
vertrok ik weer naar CS. Alhoewel ik het naar mijn zin had op Tout Lui Faut, gaf 
ik toch de voorkeur aan CS. Tegenwoordig ben ik op Production Development 
als Sr. Technician te Huwelijkszorg waar ik betrokken ben bij de werkzaamhe-
den in de zwamp. Het werken in de zwamp is voor mij echt een uitdaging. Af 
en toe moet je zelf met ideeën komen om het werk te doen en dat vind ik best 
spannend.
Hoogtepunten waren voor mij de aanleg van de testlijn voor de Wet Operations 
en het instellen van de Agar-units. Om even te ontspannen, breng ik het liefst 
wat tijd door met familie en vrienden.” ▲

Jubilarissen/Jubilarians
The challenge is working in a swamp

Vijhai Anand Rajai, one of Staatsolie´s pioneers, graduated 
from technical school and was already working with the 
water company SWM, when his father advised him to try 
it at Staatsolie. He joined the ranks in 1982 as handyman. 
“Back then, there were a foreman and the rest was just 
handyman, nobody had a specific job title. We worked on 
the land of Mr. Poeran at La Prevoyance, which was called 
TA5 back then. There was one well there and two tanks 
containing 250 barrels of oil. Later we built an eave to shade 
us from the sun. It was a tough time, because we had little 
means and everything was done primitively. We learned 
much on the job. I moved from production to the process-
ing plan at Catharina Sophia, CS, where I was appointed 
Foreman. In 1987 I was temporarily transferred to Tout Lui 
Faut (TLF) for the construction of the terminal tanks and for 
designing the infrastructure and the landing for the refinery. 
Work was completed within a year and I moved back to CS. 
Although it was nice working at Tout Lui Faut I preferred 
CS. Nowadays, I work with Production Development as Sr. 
Technician at Huwelijkszorg. I work in the swamp, which 
is the real challenge. Sometimes I have to come up with 
ideas to do the work, and that makes it exciting. Heights in 
my career were the construction of the test line for the Wet 
Operations and putting up the Agar-units. I relax with my 
family and friends.” ▲

Roy Caupain kwam van het Natin en zat in de 
ICT branche toen hij in 1994 solliciteerde naar 
Staatsolie. Pas een jaar later kwam hij in dienst, 
maar dan niet op de afdeling waar zijn voorkeur 
naar uit ging. “Ik werd aangesteld als Well Opera-
tor 3de klas op Field Production Catharina Sophia. 
Deze job vormde voor mij een hele uitdaging, 
omdat ik als ‘kantoorman’ nu moest wennen aan 

werken in het veld, het zand, de olie, de zon... het heeft zeker drie jaar geduurd. 
Daarna ging het alleen maar beter, omdat ik de nodige ervaring had opgedaan. Ik 
werd vaak uitgeleend aan andere afdelingen, wat het werk gevarieerd maakte. Ik 
ben momenteel Operator 1ste klas op TA58, maar zal binnenkort weer verhuizen 
naar Huwelijkszorg waar ik me vooral zal bezighouden met de Agar-units. Ik 
heb me in de afgelopen periode veel hiermee beziggehouden en de nodige trai-
ningen gevolgd. Ik ben altijd al bevangen geweest van alles dat te maken heeft 
met automatisering. Hoogtepunten in mijn loopbaan waren mijn promoties, mijn 
participatie in 2000 bij de voorzorgsmaatregelen van ICT op de eeuwwisseling 
en het Wormhole project.”
Caupain is al vier jaar lid van het SORT-team en heeft zich van het jaar inge-
schreven op de AMTO voor de studie Werktuigbouwkunde. Vlak daarvoor 
rondde hij nog met succes de training Elektronica van de SAO af. “Ik wil mijn 
kennis en krachten zoveel mogelijk aanwenden zodat ik steeds beter inzetbaar 
ben in het bedrijf.” 
Caupain is ook lid van de SUFOV als fotograaf. Bij verschillende Staatsolie-activi-
teiten kun je hem foto’s zien schieten. In Saramacca staat hij vooral bekend als de 
‘computer- en tv reparatieman’. Verder doet hij aan zweefvliegen (met een vliegtuig 
dat motorloos op de luchtstromingen zweeft) bij zweefvliegclub Aka ’95 en is ook 
een liefhebber van jazzmuziek … al met al dus een veelzijdige jongeman. ▲

A true Jack-of-all-trades

Roy Caupain graduated from Natin and was working in the 
ICT business when he applied with Staatsolie in 1994. He was 
hired a year later, but not for the position he wanted. “They 
appointed me Well Operator �rd class at Field Production in 
Catharina Sophia. It was a challenge, because I was used to 
my white collar job and now I had to get used to working in the 
field, the sand, the oil, the sun … It took me three years to get 
adjusted, but from then on it went better and better, because 
I had become experienced. I was often lent to other depart-
ments, and this varied my work. Now I’m Operator 1st class at 
TA58, but I will have to move soon to Huwelijkszorg where I will 
be working with the Agar units. I’ve studied them extensively 
and had a number of trainings. I’ve always been interested in 
anything connected to computers. Heights in my career were 
my promotions, my participation in the Y2K ICT measures at 
the turn of the century and the Wormhole project. Caupain 
has been with the SORT team for the past four years. He 
has enrolled at the AMTO to study Mechanical Engineering. 
He has successfully completed a training in Electronics by 
the SAO. “I want to use my knowledge and skills as much as 
possible, allowing the company to make good use of me.”
Caupain is also affiliated to SUFOV as a photographer. You 
could see him taking pictures at many Staatsolie events. In 
Saramacca he is known as ´the computer and TV repair 
man´. He is also a glider pilot affiliated to the glider club 
Aka ´95. (A glider is a plane without an engine that glides 
on air). Furthermore Caupain likes Jazz……as you can see 
a Jack-of-all-trades. ▲

Tekst / Text: Sherida Asinga  

Een veelzijdige jongeman
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Op zaterdag 29 september ontvin-
gen wij het droevig bericht, dat 
onze gewaardeerde collega Venlo 
Finkie, het tijdelijke met het eeu-
wige heeft verwisseld. 

F inkie zoals hij werd genoemd door 
een ieder, werkte op de afdeling 

Marine Operations. Vanaf zijn in dienst-
treding op 1 augustus 1990 tot die droe-
vige laatste dag. Venlo was 17 jaren in 
dienst bij Staatsolie en vanwege zijn 
ijver, kreeg hij drie keren een promotie. 
In 2003 vierde hij zijn 12½-jarig dienst-
jubileum. Finkie bekleedde de functie 
van Loading Master op de afdeling Oil 
Movement. 
In zijn werkkring werd hij ervaren als 
een makker die altijd voortvarend zijn 
werkzaamheden uitvoerde en zijn col-
lega’s van Marine Operations konden 
altijd een beroep op hem doen. 

Het bericht van zijn heengaan kwam 
ongeloofwaardig over bij zijn collega’s 
omdat Venlo op die bewuste dag nog op 
zijn werklocatie was. Met het heengaan 
van Venlo Finkie verloor de maatschap-
pij een bijzonder goede kracht. Wij zijn 
ervan overtuigd dat hij de trossen van de 
boot losmaakte voor een laatste goede 
vaart, naar het hiernamaals. ▲

In Memoriam
In memory of a great soul

Our dear and esteemed colleague Venlo Finkie 
died on Saturday 29 September. He was 
Loading Master with Oil Movement at the Marine 
Operations department where everybody simply 
knew him as Finkie. In his 17 years with the 
company Finkie was promoted three times for 
his extraordinary zeal. In 200� he celebrated his 
12½ years of service. In his circles Finkie was 
known as a friend, going about his work energeti-
cally. His colleagues knew he was one you could 
always count on. The news of his death was met 
by disbelief and astonishment as Finkie had been 
at work that very same day. Venlo Finkie´s death 
is a great loss to the company. We are convinced 
he has untied the hawsers for the last time, taking 
his boat on a trip into the beyond. ▲

Tekst / Text: Sharine Silos-Sluer  

Personalia/Personnel News (October - November 2007)

PROMOTIE/PROMOTION   

NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT  

Hardjopawiro S. Lead Operator Refining Operations  

Brahim M. Supervisor Industrial Engineering Corporate Planning  

    

JUBILARISSEN/JUBILEES    

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT JUBILEUMDATUM/DATE  

25 dienstjaren/years    

Rajai V. Production Development 1 november  

12½ dienstjaren/years    

Amanh R. Drilling 3 oktober  

Wirjosentono W.  Field Production Sarah Maria 15 november  

Chin A Lien H. Crude Treatment &  1 december  

 Pipeline Operations TA58

Tjon A Tai K. Secretariaat Managing Director 5 december   

Caupain R. Field Production TA58 15 december  

    

GEBOREN/BORN 

NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT  

Noemi Sairoen N. HSE Division  

Lakisha Beck H. Marine Operations & Oil Movement  

Shaheen Winter M. Refining Operations  

Ishyro Gemert R. Refining Operations  

Emrick Slijters R. Quality Division  

Demy Pello D. Refining Operations General  

Kaylan Pawirodikromo E. Production Engineering  

    

OVERLEDEN/PASSED AWAY    

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT   

Finkie V. Marine Operations & Oil Movement   

GETROUWD/MARRIED

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT MET/WITH  

Berkhuizen J. Maintenance Control Center Mangoenpawiro A.  

Kalisingh A. Catharina Sophia &  Tonawi A.  

 Josikreek Operations

Kamidi T. Utilities Sabajo R.  

    

NIEUW/NEW    

NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT  

Wonoredjo D. Supervisor General Ledger Finance Administration  

Chin On G. Business Development Officer Marketing General  

Weidum A. Industrial Engineer Corporate Planning  

    

PENSIOEN/RETIRED   

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT   

Milop H. Marine Operations & Oil Movement   

Parmanand E. Marine Operations & Oil Movement   

Verduyn Lunel J. Sales Administration   

    

UIT DIENST/RESIGNED    

NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT   

Debi Tewari S. Field Production TA58   

Husband M. Field Production TA58   

Blank R. Marine Operations & Oil Movement   



SV Boskamp, a soccer team out of Saramacca has climbed the 
ladder. For the past two years the team has been playing in the 
highest league of the Surinamese Football Association. The board, 
the coaches and the players are highly motivated. Home matches 
are played to a full house while many fans travel with them for 
the away matches. Boskamp has become an icon for football in 
Saramacca with its ambition to keep Saramacca in the top league. 
For the past two seasons, Staatsolie has donated financial means 
to the team and since the start of this season the company has 
become the head sponsor for the coming three years. Staatsolie is 
closely connected to Saramacca and this is one way of showing it. 
Boskamp shows its connection to Staatsolie by changing its name to 
SV Boskamp-Staatsolie. They also changed the colors of its jersey 
to yellow and black. Previously the team wore blue and white.
Boskamp also has a U-17 and a U-20 team with some talented 
players. A youth plan must result in supplying the senior league with 
players who live only in Saramacca.

SV Boskamp is een voetbalvereniging van Saramacca, die zich 
heeft opgewerkt en al 2 jaren in de hoofdklasse van de Surinaamse 
Voetbal Bond speelt. Zowel het bestuur, de begeleiders als de spelers 
zijn zeer gemotiveerd. De thuiswedstrijden zijn altijd uitverkocht en 
bij uitwedstrijden gaan veel supporters mee. Boskamp is uitgegroeid 
tot een voetbalbegrip in Saramacca en heeft de ambitie topvoetbal 
te behouden voor Saramacca. Staatsolie heeft de afgelopen 2 sei-
zoenen een financiële bijdrage geleverd en vanaf dit seizoen hebben 
wij voor een periode van drie jaren onze naam als hoofdsponsor aan 
Boskamp verbonden. Staatsolie heeft een grote betrokkenheid met 
Saramacca en dit is een van de manieren om dit te tonen. De verbon-
denheid met Staatsolie maakt Boskamp duidelijk met de aanduiding 
SV Boskamp-Staatsolie en via het wedstrijdtenue: geel/zwart. Voor-
heen was dat blauw/wit.
Boskamp heeft ook U-17 en U-20 teams met enkele talentvolle 
spelers. Er is een jeugdplan opgesteld dat ervoor zal moeten zorgen 
dat Boskamp binnen niet al te lange tijd volledig uit spelers van 
Saramacca zal bestaan.

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

SV Boskamp-Staatsolie


