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Staatsolie heeft in 2007 een sterke 
operationele en financiële per-
formance gekend. Het afgelopen 
jaar is zonder meer het beste in 
de geschiedenis van het bedrijf, 
concludeerde algemeen directeur 
Marc Waaldijk tijdens zijn oud-
jaarsspeech op 28 december. “We 
hebben zeer goede prestaties gele-
verd en mogen dik tevreden zijn 
over de resultaten.” 

M et een totale olieproductie van
circa 5,4 miljoen vaten en een

bruto-omzet van ongeveer US$ 335
miljoen zijn er nieuwe records geves-
tigd. Ook op andere gebieden, zoals
raffinage, exploratie, organisatorisch
en veiligheid, werden goede prestaties
neergezet. “Dit alles mede dankzij jul-
lie noeste arbeid, keiharde inzet en niet
aflatende ondersteuning van je gezin
en familie”, sprak hij tot de aanwezige
medewerkers.

De geschatte bruto-omzet van US$ 335
miljoen is een toename van 26% ten
opzichte van het vorig jaar. Deze stijging
is toe te schrijven aan een combinatie
van hoge olieprijzen, hogere productie,
stabiele productiekosten en toegenomen
handelsactiviteiten, waaronder de bun-
kering van schepen. De gemiddelde net-
toverkoopprijs van de Saramacca Crude
bedroeg US$ 56,50 per vat (US$ 46,43
in 2006). De winst vóór belasting wordt
geschat op US$ 225 miljoen. Deze cij-
fers bieden volgens Waaldijk een goede
basis voor een aantal grote dingen die in
2008 op stapel staan.
De olieproductie is sterk gestegen en de

productiekosten zijn ondanks de sterk
gestegen prijzen van diensten en goe-
deren stabiel gebleven. De gemiddelde
dagproductie eind 2007 bedroeg 16.000
barrels. De productie uit het nieuwe
Calcutta olieveld is goed op gang geko-
men; intussen zijn er uit dit nieuw veld
– sinds de officiële opstart in maart 2006
– in totaal al meer dan één miljoen bar-
rels geproduceerd. De totale productie
van 5,4 miljoen vaten over 2007 is 6%
boven het productiedoel en ongeveer
12,5 % meer dan het productieniveau
van 2006.

Waaldijk bleef ook stilstaan bij de
exploratieontwikkelingen offshore,
waar 5 buitenlandse maatschappijen
actief zijn in verschillende blokken,
en op het landareaal. “De exploratie-
ontwikkelingen in het offshore gebied
zijn in volle gang, met goede vooruit-
zichten. Na ongeveer 25 jaar zullen er
weer booractiviteiten plaatsvinden in
ons zeeareaal. Repsol YPF is verge-
vorderd met de voorbereidingen om in
het eerste kwartaal van 2008 een put
te boren in de West Tapir prospect in
blok 30. De investeringen zullen circa
US$ 50 miljoen bedragen. Wij  kijken
allen uit naar de resultaten van de eerste
offshore boring. Bij succes zal er een
enorme verandering in Suriname en bij
Staatsolie optreden. De grote vraag is
of  wij als natie voldoende voorbereid
zijn daarop.
De huidige bewezen reserves zijn niet
toereikend om de verhoogde productie
op lange termijn te kunnen handhaven.
Daarom zullen de exploratieactiviteiten
onshore ook versneld worden uitge-
voerd. Naast onze eigen inspanningen,

Continu in beweging met de blik vooruit
Moving Ahead

Looking towards the Future

Staatsolie has had remarkable operational and 
financial performance in 2007. In his end of the 
year speech on December 28, Managing Director 
Mark Waaldijk stated that the past year has been, 
without doubt, the best in the company’s history. 
‘We’ve had a very good performance and we 
should be more than pleased with the results.’

With a total crude production of approximately 
5.4 million barrels and a gross turnover of close 
to US$ 335 million, new records have been set. 
The performance was also good in the refining, 
exploration, the organizational and safety fields. 
‘We owe this all to your hard work and the continu-
ous support from your families’, said Waaldijk to 
the gathered staff.

The estimated gross turnover of US$ 335 million is 
a 26 percent increase compared to last year. The 
increase is due to a combination of higher oil pric-
es, increased production, stable production cost 
and increased trade activities, including bunkering. 
The average price for Saramacca crude was US$ 
56.50 a barrel (US$ 46.43 in 2006). The gross 
returns are estimated at US$ 225 million. These 
numbers form a sound basis for a number of large 
projects for 2008. The oil production had increased 
greatly, but the cost of goods and services have 
stayed stable. By the end of 2007, the average 
daily production was at 16,000 barrels a day. The 
production from the new Calcutta field has had a 
good kick off. Since its start in March 2006, more 
than a million barrels have been produced from 
this field. The production of 5.4 million barrels 
exceeds expectations for 2007 by six percent and 
is 12.5 percent above last year’s production.

Waaldijk spoke at length about the offshore 
exploration developments. Currently four foreign 
companies are involved in offshore activities in 
various blocks, as well as on land. The offshore 
explorations developments are in an advanced 
stage and the prospects are good. After almost 
25 years, there will once again be drilling at sea. 
Repsol YPF is almost ready with its preparations 
for drilling a well in the West-Tapir Block 30. The 
investments are close to US$ 50 million. We are 
eagerly waiting for the results of this first offshore 
drilling. A positive outcome will bring about enor-
mous changes in Suriname and at Staatsolie. The 
question that pops up is, if this nation is ready for 
these changes?
The existing proven oil reserves are not enough 
to maintain the increased production in the long 
run. Exploration activities on land will therefore 
be sped up. Third parties now also participate 
in offshore exploration activities, next to our 
own efforts. Staatsolie’s subsidiary, Paradise Oil, 
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werd de deelname van derden op land
een feit door de ondertekening van de
samenwerkingscontracten voor het uit-
voeren van exploratieboorprogramma’s
in het Uitkijk- en Coronieblok door
de dochtermaatschappij van Staatsolie,
Paradise Oil Company in samenwerking
met de Iers/Britse maatschappij Tullow
Oil.

De exploratieboringen te Weg naar Zee
hebben eveneens olie aangetoond. Het
exploratieboorprogramma van 10 gaten
werd in november in uitvoering geno-
men. Er zullen in twee putten produc-
tietesten uitgevoerd worden om na te
gaan of de olievoorkomens produceer-
baar zijn.
Aan de nieuw vastgestelde exploratie-
strategie voor het kustgebied is eveneens
invulling gegeven. De voorbereidingen
zijn zover gevorderd dat in januari 2008
fase 1 van het 2D regionale seismisch
onderzoek in uitvoering zal worden
genomen. Gekozen is voor een gefa-
seerde aanpak. De totale kosten bedra-
gen US$ 40 miljoen, waarvan de helft in
2008 zal worden uitgegeven.

De raffinaderij kan in de huidige vorm
nog maar enige jaren verder gaan, omdat
in de toekomst hogere kwaliteitseisen
aan de producten zullen worden gesteld.
Aanpassing is daarom een noodzaak en
Staatsolie heeft besloten de raffinaderij
niet alleen uit te breiden maar ook de
capaciteit te vergroten. Na jaren van
voorbereiding zijn we nu zo ver dat het
ontwerp vastgelegd is en de processen en

het productenassortiment bepaald zijn.
De capaciteit wordt vergroot van 7.500
naar 15.000 barrels per dag. De nieuwe
installatie moet in 2012 gereed zijn en
zal gasoline, premium diesel, stookolie,
bitumen en zwavelzuur produceren. De
producten zullen aan de hoogste kwali-
teitsnormen voldoen. De geraamde kos-
ten bedragen US$ 370 miljoen.”
Waaldijk gaf aan dat de warmtekracht-
centrale als gevolg van het overschot
aan waterkrachtenergie van het Afobak-
ka-stuwmeer niet volgens planning heeft
kunnen draaien. Wel is er voor gezorgd
de centrale in goede staat en bedrijfs-
klaar te houden. Verwacht wordt dat
vanwege de blijvend groeiende vraag
naar energie de centrale in de tweede
helft van 2008 weer op volle capaciteit
zal draaien. Studies voor het uitbreiden
van de capaciteit naar 28 MW zijn even-
eens in uitvoering.

Op het gebied van bedrijfsgezondheids-
zorg, veiligheid en het milieu zijn ook
goede vooruitgangen geboekt. In maart
werd voor het eerst bedrijfsbreed de
mijlpaal bereikt van 365 dagen aaneen-
gesloten werken zonder één enkel onge-
val met ziektedagen tot gevolg. Even-
eens heeft Saramacca Operations twee
jaar lang veilig gewerkt. Helaas werd dit
mooie resultaat te niet gedaan met een
ongeluk bij Drilling. “We moeten alert
blijven en ons nog meer inzetten om
ongevallen te voorkomen. Het in stand-
houden van een veilige werkplek is een
vereiste en een ieder zal zich hiervoor
moeten blijven inspannen.

2007 2006

Olieproductie (milj. vaten)
Oil production (mln barrels)

5,4 4,8

Verwerking raffinaderij (milj. vaten)
Processing in refinery (mln barrels)

2,6 2,5

Afzet ruwe olie en geraffineerde producten (miljoen vaten)
Marketing of crude and refined products (mln barrels)

5,7 5,3

Bruto-omzet (x US$ 1 milj.)
Gross turnover (x US$ 1 mln)

US$ 335 US$ 263,5

Winst voor belastingen (x US$ 1 milj.)
Gross returns (x US$ 1 mln)

US$ 255 US$ 153,1

Gemiddelde nettoverkoopprijs Saramacca Crude
Average net price Saramacca Crude

US$ 56.50 
per barrel

US$ 46.43 
per barrel

Aantal vaste medewerkers
Number of staff

655 650

De cijfers
2007 is in vele opzichten een goed jaar 
geweest voor Staatsolie, waarbij weer 
records werden gevestigd. Hier de cijfers 
van 2007 afgezet tegen 2006.

The facts
2007 has been a good year for Staatsolie 
in many respects. Many records were sets. 
The following chart compares 2007’s facts 
to those of 2006

signed contracts for exploration of the Uitkijk and 
Coronie Blocks with the Irish/British Tullow Oil.

The exploration activities in the Weg naar Zee 
area have struck oil. The project, which involved 
the drilling of 10 exploration wells, was started in 
November. Two wells will be subject to produc-
tion test in order to find out if there are profitable 
reserves. The new exploration strategy for the 
coastal area was also implemented. Preparations 
are already at a stage where phase 1 of the 
2D regional seismic research can be started in 
January 2008. The project will be phased out. The 
cost is US$ 40 million, half of which will be on the 
2008 budget. 

The refinery cannot continue very long in its pres-
ent form, because higher quality requirements will 
be demanded in the future. Adjustment is neces-
sary. Staatsolie has therefore decided not only to 
expand the refinery but to increase its capacity 
as well. After years of preparations, the design is 
ready and the proposed products have been deter-
mined. Capacity will be increased from 7,500 tot 
15,000 barrels a day. The new installations have 
to be ready by 2012, producing gasoline, premium 
diesel, fuel oil, bitumen and sulphuric acid. The 
products will meet the highest quality standards. 
The estimated cost is US$ 370 million’.
Waaldijk explained that the power plant has 
not performed well due to a surplus of hydro-
energy from the Afobakka dam. The power plant 
has been kept in working condition, though. It 
is expected that the ever-growing demand for 
energy will have the power plant producing at full 
capacity in the latter half of 2008 again. Studies 
are already underway for expanding the capacity 
to 28 megawatt.

The company made headway with industrial 
health care, safety and environment. In March, for 
the first time ever, the milestone of 365 days with-
out injuries, resulting in sick leave, throughout the 
company was reached. Saramacca Operations 
also managed to work free of injuries for two 
years. However, an accident at Drilling cancelled 
the injury free streak. ‘We must stay alert to pre-
vent accidents. It is imperative to maintain a safe 
working environment, and everyone will have to 
work hard to achieve this. Running a company 
is no longer about product or systems, but about 
people who produce these products in a system 
made by man. That is why the focus was on the 
development of our staff in 2007.’ Three aspects 
were developed to wit: the performance manage-
ment system, general and behavioral competence 
and career development for specialists. These 
tools have to guarantee that our staff can ade-
quately reach the objectives set by the company. 
These projects will be continued in 2008. In order 
to formulate a better HRM policy a personnel sat-
isfaction survey will be conducted in the first half of 
2008. This survey will include the whole staff. For 
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Ondernemen draait niet meer om pro-
ducten of systemen, maar om mensen
die de producten moeten maken in door
mensen gevormde systemen. Daarom is
ook in 2007 aandacht besteed aan de ont-
wikkeling van onze mensen.” Er is een
aanzet gegeven tot de ontwikkeling van
een drietal zaken, te weten: performance
management systeem, algemene en
gedragscompetenties en carrièrepad voor
specialisten. Deze tools moeten onder
andere garanderen dat ons personeel op
adequate wijze invulling kan geven aan
de doelstellingen die wij nastreven. De
uitvoering van deze projecten zal gecon-
tinueerd worden in 2008.
Om gerichter beleid te kunnen for-
muleren op HRM gebied zal in de
eerste helft van 2008 een personeelssa-
tisfactieonderzoek worden uitgevoerd,
waarbij het totale personeel zal worden
betrokken. In 2008 staat ook de ontwik-
keling en implementatie van een beleid
voor bedrijfsgezondheidszorg op het
programma. De vaststelling van een
beleid over HIV/Aids zal hiervan een
belangrijk onderdeel zijn.

Staatsolie heeft ook in 2007 verdere
invulling gegeven aan haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Er zijn
een 40-tal duurzame ontwikkelingspro-
jecten ondersteund op diverse gebieden:
educatie, gezondheid, sport, milieu, vei-
ligheid, kunst en cultuur en projecten
ten behoeve van sociaal zwakkeren.
In totaal is er meer dan US$ 2 miljoen
aan maatschappelijke ondersteuning
verleend.
De oprichting van de ‘Stichting Staats-
olie Community Development Fund’ is
in afrondende fase. Deze Stichting zal de
ondersteuning van duurzame projecten
continueren. Verder is er een ‘Commis-
sie Rehabilitatie en Uitbreiding Sportfa-
ciliteiten’ benoemd. Deze commissie zal

er voor zorgen dat gereserveerde midde-
len (US$ 3 miljoen) op duurzame wijze
zullen worden aangewend met name in
de infrastructuur voor de sport.

“Staatsolie moet, als lerende organisa-
tie, continue in beweging blijven, met
de blik vooruit om kansen te zien. We
moeten daarbij net als bij het autorijden
met enige regelmaat in de achteruit-
kijkspiegel kijken om de nodige cor-
recties te kunnen plegen en strategieën
aan te kunnen passen. In dit proces
hebben we gezien dat onze organisatie
onvoldoende uitgerust was om de uit-
dagingen die we geformuleerd hadden
in de nieuwe Staatsolie Vision 2020
aan te kunnen. In deze Vision 2020
hebben we aangegeven wat we willen
doen en waar Staatsolie moet zijn in
het jaar 2020. Teneinde de organisatie
robuuster te maken en beter in te richten
om de  voorgenomen doelstellingen te
realiseren, is in maart 2007 de eerste
aanzet gegeven voor een reorganisatie.
Met trots kunnen we vermelden dat
de twee nieuw ingestelde directoraten
fantastisch werk hebben verricht. Er is
nieuwe olie aangetoond en de productie
is significant gestegen.”

Waaldijk gaf ook een overzicht van wat
in 2008 en de jaren daarna mag worden
verwacht. “De totale investeringen voor
de komende 5 jaren zijn geraamd op
US$ 675 miljoen. Hiervan zal twee-
derde deel uit eigen middelen worden
gefinancierd en eenderde middels lenin-
gen. Er is veel werk aan de winkel!
Belangrijk hierbij is de ondersteuning
van alle stakeholders met name die van
de aandeelhouder. Wij rekenen daarom
wederom op uw toewijding en inzet
en gaan het komende jaar weer met
frisse moed tegen aan om de fakkel van
Staatsolie brandende te  houden.”

Vooruitzichten 2008
- De totale investeringen zijn begroot op US$ 131 miljoen USD. De doelstelling is om een 

productie van 5,6 miljoen barrels te realiseren.
- De exploratie-inspanningen zullen fors toenemen teneinde de reserves te vergroten. 

Daartoe zal het 2D regionaal seismisch onderzoek in de kustvlakte worden uitgevoerd. 
- Het basisontwerp voor uitbreiding van de raffinaderij zal in volle gang zijn.
- Voorbereidingen zullen worden getroffen voor de uitbreiding van de capaciteit van de 

14MW elektriciteitscentrale naar 28MW.
- Er zullen haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd voor het ontwikkelen van duurzame 

energiebronnen.
- Voorbereidingen ter bevordering van de ontwikkeling van een service industrie voor de 

oliesector zullen ter hand worden genomen.
- Voorbereidingen voor de verdere uitbouw van de organisatie teneinde Staatsolie robuust 

genoeg te maken om deze grote uitdagingen aan te kunnen. Stappen daartoe zijn reeds 
ingezet.

2008 the development and implementation of an 
industrial health care policy is also on the agenda. 
One important aspect will be determination of a 
policy on HIV/Aids 

In 2007 Staatsolie has further implemented its 
social responsibility. Some 40 durable develop-
ment projects in various fields have been sup-
ported, including education, health, sports, envi-
ronment, safety, art and culture and projects for 
the poor and the needy. The company spent more 
than US$ 2 million on support for social projects.
The establishment of the ‘Staatsolie Community 
Development Fund Foundation’ is almost com-
pleted. This foundation will continue the support 
of durable projects. Furthermore a Committee for 
Rehabilitation and Expansion of Sports Facilities 
was appointed. The committee will see to it that 
the assigned funds (US$ 3 million) will be used 
durably for mainly the sports infrastructure.

As a learning organization, Staatsolie must stay in 
motion, facing forward in order to see the oppor-
tunities. But just as in driving a car, it is necessary 
to look in the rear view mirror once in while to 
make the necessary changes and to adjust the 
strategies. In this process we have learned that 
our organization was not properly equipped to 
face the challenges that are formulated in the new 
Staatsolie Vision 2020.The report gives an insight 
in what we want to do and what the company 
must have achieved by the year 2020. In order 
to make the company solid enough and better 
organized to achieve the proposed objectives, the 
first steps towards a reconstitution were taken in 
March 2007. We can proudly report that the newly 
established directorates have performed beauti-
fully. New oil has been found and the production 
has increased significantly.’ 

Prospects for 2008

- The investments are estimated at US$ 131 mil-
lion. The objective is to reach a production level 
of 5.6 million barrels.

- Substantial expansion of exploration efforts in 
order to increase the reserves. To this end the 
2D regional seismic research of the coastal plain 
will be carried out. 

- The basic design for expansion of the refinery is 
already in an advanced stage. 

- Preparations will be made for expansion of the 
capacity of the 14 MW power plant to 28 MW.

- There will be feasibility studies for the develop-
ment of durable energy sources.

- Preparations to improve the development of 
the service industry for the oil sector will be 
implemented.

- Preparations for the further development of the 
organization in order to make Staatsolie solid 
enough to face these big challenges. The first 
steps towards this goal have already been taken.
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I n november 2007 heeft Staatsolie na
jaren weer exploratieboringen ver-

richt in het Weg naar Zee gebied. Er
zijn 10 gaten geboord en er is olie
aangetoond. Er zullen in twee putten
productietesten uitgevoerd worden om
na te gaan of de olievoorkomens produ-
ceerbaar zijn. In februari is de exploratie
van het Weg naar Zee gebied voort-
gezet, en wel in het noordoosten van
dit blok, ten noorden van Paramaribo.
Ook dit keer zullen 10 putten wor-
den geboord in zwampgebied. De ver-
wachting is dat deze exploratieboringen
medio april zullen zijn afgerond. Hierna
zullen andere gebieden worden aange-
daan, zoals Commewijne, Coesewijne
en Nickerie.

De boringen worden uitgevoerd met
de zwampboorinstallatie van Staatsolie
door de drilling contractor Sadhna. Om
de zwampboor vanuit de Henri Fer-
nandesweg naar het huidig gebied te
krijgen, heeft wel wat vindingrijkheid
gekost. Het transport is via de zee, langs
de kust, gegaan. De boorinstallatie is
namelijk gebouwd op pontons en uit-
gerust met rupstracks, waardoor die
zich in moerassen kan voortbewegen.
Maar het varen over de zee was een
nieuwe uitdaging. Met de inzet van alle
bij de operatie betrokken mensen is het
gelukt de boorinstallatie op de plaats
van bestemming te krijgen. De foto’s op
deze pagina geven een indruk hoe dit is
toegegaan.

Verdere exploratie Weg naar Zee blok

Further Exploration in the 
Weg naar Zee Block

In November 2007 Staatsolie carried out explora-
tion drillings in the Weg naar Zee area. Ten wells 
have been drilled and oil was struck. Two of the 
wells will be subject to production tests to deter-
mine whether or not the oil finds are profitable. 
Exploration has continued in February 2008 to 
the North-East of the Weg naar Zee Block, north 
of Paramaribo. Again 10 wells will be drilled in 
marshlands. The company expects to complete 
this project by mid-April, after which other areas 
will get a turn, including Commewijne, Coesewijne 
and Nickerie.
Drilling was carried out with Staatsolie’s swamp 
rig by drilling contractor Sadhna. It was a stroke of 
genius to get the rig  from the Henri Fernandesweg 
to the dril site. The rig was transported along the 
coast by sea. It is built on pontoons and outfit-
ted with caterpillar tracks, enabling it to move 
through marshlands. Traveling by sea posed a 
new challenge. With the efforts of every individual 
connected to this project, the rig was taken safely 
to its destination. 

Tekst / Text: Kailash Bisessar   

Het materieel wordt klaargemaakt voor het transport, dat zou plaatsvinden vanaf de sluis bij de Brantimakaweg. (foto boven)  

The equipment is being made ready for transport from the sluice at the Brantimakaweg (pictures on top)
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De zwampboorinstallatie over zee op weg naar de nieuwe locatie. 

The swamp drilling installation on its way, by sea, to the new drilling site.
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Bunkermarkt in de lift
De bunkering geschiedenis van 
Staatsolie gaat zowat acht jaar 
terug. Een jonge geschiedenis 
weliswaar, maar voor de ontwik-
keling van Staatsolie ook een 
belangrijke. 

I n Dyron Ellis, Superintendent Marine
Operations & Oil Movement vind

ik een enthousiaste spreker. “De bun-
kermarkt is een interessante markt met
hoge marges in de prijs en de potentie
voor grote inkomsten. Staatsolie kan nu
haar voordeel halen uit de nieuwe ont-
wikkeling op de bunkermarkt.”

De verkoop bij de internationale bun-
kering steeg het afgelopen jaar met
54%, 790.000 barrels meer dan in 2006.
In november 2007 is zelfs een record
bereikt. In totaal zijn in die maand  
meer dan 40 schepen gebunkerd, totaal
110.000 barrels en de vraag blijft toe-
nemen.
Deze toename heeft een oorzaak. Met
de steeds groter wordende vervuiling
van het milieu, worden er ook steeds
strengere eisen gesteld aan de uitstoot
van scheepsmotoren. De scheepvaart
wordt verantwoordelijk gesteld voor de
grootste uitstoot van koolstofdioxide.
Bunkers of scheepsbrandstof bestaat
meestal uit een mengsel van laagwaar-
dige producten die nadelige milieuef-
fecten veroorzaken. Het mengsel bevat
onder andere onbrandbare bestanddelen,
zware metalen en hoge concentraties
zwavel. De huidige internationale toe-
gestane zwavelgehalte in stookolie is
maximaal 4,5%. De meeste brandstofle-
veranciers kunnen zich nog met gemak
aan deze norm houden.

Met de introductie van de Sulphuroxide
Emission Control Area’s (SECA’s) waar
de norm voor zwavel echter gesteld is
op 1,5 %, wordt het al stukken moeilij-
ker. Deze norm is vanaf medio 2007 van
kracht voor alle landen aan de Noord-
zee en de Baltische staten waaronder
Noorwegen. Het is de verwachting dat
er meerdere SECA area’s zullen komen.
Onze stookolieproducten hebben een
zwavelgehalte van minder dan 0,7 %.
“Staatsolie kan hiermee zeker haar con-

currentievoordeel uitbuiten, omdat niet
iedereen instaat zal zijn aan deze eisen
te voldoen”, vertelt Ellis.

De eerste internationale bunkering vond
plaats eind 1999. Volgens Ellis had dit
te maken met ‘het herkennen van moge-
lijkheden en gebruikmaken van opge-
dane ervaringen.’ De pijplijn Tout Lui
Faut-Paranam was pas gebouwd en de
boten Staatsolie IV en Staatsolie V had-
den hierdoor minder olie te vervoeren.
We kregen steeds meer aanvragen voor
het bunkeren van schepen met diverse
soorten scheepsbrandstoffen en in steeds
grotere hoeveelheden. Waar we eerst
aanvragen hadden van 8.000 liters, werd
dat op een gegeven moment 120.000 tot
140.000 liters. “Ping! Het belletje ging
bij ons rinkelen: We hadden de olie, de
boten en ...de mogelijkheid om te gaan
bunkeren. Onze drempelvrees hadden
we met de lokale leveringen al over-
wonnen en aangezien oefening kunst
baart, werden we al gauw bedreven in
wat we deden. Gaandeweg kregen we
ook het blendproces onder de knie en
tegenwoordig kunnen we alle mogelijke
productspecificaties maken, afgestemd
op de wensen van onze bunkerklant.”

Blenden is het mixen of mengen van de
olie tot een bepaalde productspecificatie
wat de mogelijkheid biedt om een uitge-
breide range van scheepsbrandstoffen te
produceren. Olie wordt veelal geblend
om de verkoopprijs te verhogen en voor
het verder processen van een lagere olie
door het bijblenden met een hogere. Het
doel is produceren van olie conform
klantenspecificaties met minimaal ver-
lies van het kostbare product.
Lokaal zijn het de Nieuwe Haven, de
Oliepier, de Molen, Paranam, Vensur,
allemaal havens aan de Suriname rivier
en de algemene steiger in Nickerie waar
we reeds aan leveren. Een toenemend
aantal schepen vaart speciaal voor het
innemen van onze bunkerolie de Surina-
me rivier op. Nabij Nieuw Amsterdam
gaan ze voor anker en worden met een
van onze tankers midden op de rivier
van olie voorzien.

Bunkering Market in the Lift
Staatsolie’s bunkering experience started some 
eight years ago. It may be a short period, but a 
very important one for Staatsolie’s development. 
Dyron Ellis, Superintendent Marine Operations & 
Oil Movement, likes talking about his work. ‘The 
bunkering market is a very interesting one with 
great difference in price and a potential for big rev-
enues. Staatsolie can benefit much from the new 
developments in the bunkering market.’ 

Sales in international bunkering increased in 2007 
with 54 percent, which is 790,000 barrels more 
than sales in 2006. November 2007 even saw 
a record. That month, more than 40 ships were 
bunkered, which accounts for 110,000 barrels and 
the demand keeps rising. This rising demand is due 
to the stricter requirements, resulting from increas-
ing pollution of the environment by ship engines. 
The shipping trade is responsible for the largest 
carbon-dioxide emissions. Bunkers or ship fuels 
usually consist of a mixture of products that are held 
responsible for harmful environmental effects. The 
mixture is composed of, among others, non-flam-
mable elements, heavy metals and high levels of 
sulphur. The currently international permitted level 
for sulphur is 4.5 percent. Most fuel suppliers can 
still meet this standard easily.
With the introduction of the Sulphur Emission 
Control Areas (SECA), which requires a sulphur 
level of 1.5 percent, suddenly matters have become 
a lot more difficult. This standard has been in force 
from mid 2007 for all North Sea and the Baltic 
countries, including Norway. It is probable that 
more SECA areas will be established. Staatsolie’s 
bunkers, however, have a sulphur level of less than 
0.7 percent.
‘This means we can beat the competition, because 
not every supplier is able to meet this standard,’ 
says Ellis. 

The first international offshore bunkering took place 
by the end of 1999. According to Ellis this involved 
recognizing the possibilities and applying the 
achieved experience. The Tout Lui Faut – Paranam 
pipeline had just been completed, so the Staatsolie 
4 and 5, the river barge tankers, had less work to 
do. The demands to bunker ships offshore with 
various types of fuel oil kept increasing, as did 
the quantities. At first there were demands for 
8,000 liters, but then it became 120,000 and even 
140,000 liters. ‘Tjetjing! The cash register came to 
life: we had the oil, the boats and …the possibilities 
to do the job. We had already crossed the thresh-
old, learning the trade through the local supplies, 
and since practice makes perfect, we were soon 
experienced in what we were doing. Gradually we 
learnt the blending process, and nowadays we can 
meet every client’s specifications. !!!
An increasing number of ships specially sail up the 
Suriname River for Staatsolie bunkers. They anchor 
close to Nieuw Amsterdam and are bunkered by a 
Staatsolie river barge on the river. 

Tekst / Text: Sherida Asinga
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“Mensen maken voor mij het leven interessant”

Benito Frans ‘Ben’ Nuboer, 
directeur Refining & Marke-
ting vierde op 7 maart  zijn 
25-jarig dienstjubileum. Voor 
zijn indienstname bij Staatsolie 
had hij nog nooit eerder van het 
bedrijf gehoord. 

G ezegd mag worden dat die
onwetendheid in de afgelopen

25 jaar omgezet is in een brede ken-
nis van het hele bedrijf.
“Staatsolie is in mijn ogen elke 3
tot 5 jaar een ‘ander bedrijf’ met
hogere standaarden, nieuwe ambities
en toename van de complexiteit van
de bedrijfsvoering. Daarbij blijft de
focus op het behalen van onze tar-
gets én mijlpalen.”

Hoe bent u bij Staatsolie terecht 
gekomen?
Ik had een jaar op de Anton de Kom
Universiteit gezeten, maar met de
stakingen in 1977 vertrok ik naar
het buitenland om te studeren. Na
mijn opleiding Werktuigbouwkunde
in Curaçao keerde ik terug naar
Suriname. Op de Universiteit van
de Nederlandse Antillen had ik het
laatste jaar met een beurs van de

Suralco gestudeerd maar deze had-
den intussen  een personeelsstop.
Ik kwam een oud-docent van mij
tegen, Theo Wong die toen werk-
zaam was bij Gulf Oil. Gulf Oil was
bezig met boringen op zee. Ik vond
dat interessant en vroeg hem als er
werk voor me was. Dat bleek niet
het geval te zijn, maar adviseerde
hij me: “Je kunt het wel bij Staats-
olie proberen.” Ik had intussen ook
naar verschillende andere bedrijven
zoals Fernandes Bottling en het olie-
palmbedrijf  Victoria gesolliciteerd
en twee jobs aangeboden gekregen,
maar van Staatsolie had ik nog nooit
gehoord. Toch volgde ik zijn advies
op. Ik solliciteerde, maar kreeg
bericht terug dat er geen plaats voor
me was. Na een week werd ik echter
opgeroepen voor een sollicitatiege-
sprek en daarna mocht ik in principe
al dezelfde dag beginnen. Ik besloot
toch maar de volgende dag te star-
ten: 7 maart 1983.

Hoe heeft uw loopbaan zich ont-
wikkeld?
Ik trad in dienst als Technisch Inge-
nieur op de Productie afdeling en
heb verschillende leidinggevende
functies bekleed op onder andere de

‘People Add Color to My life’

On 7 March the Refining and Marketing Director, Benito 
Frans ‘Ben’ Nuboer, celebrated his 25th anniversary 
with the company. Before he started working with the 
company, Nuboer had never before heard of Staatsolie. 
Now, after 25 years, his ignorance has been turned into 
a broad knowledge of the whole company.
‘To me Staatsolie changes every three to five years 
into another company with higher standards, new 
ambitions and an increase of the complexity of man-
agement.  However, the company stays focused on 
meeting targets and setting milestones.’

How did you land at Staatsolie?
I had already been studying at the Anton de Kom 
University for a year, but the strikes in 1977 drove me 
abroad. After I had studied mechanical engineering in 
Curacao I returned to Suriname. My final year at the 
University of the Netherlands Antilles was covered 
by a Suralco scholarship, but in the mean time the 
company had a freeze on recruitment. I then met one 
of my former professors, Theo Wong, who was work-
ing for Gulf Oil, a company conducting drilling at sea. 
I thought it was interesting, and asked Wong if there 
was a job for me. There wasn’t, but he advised me 
to try at Staatsolie. I had already applied at various 
companies including Fernandes Bottling and the palm 
oil company Victoria, and I had been offered two jobs. 
But I had never heard of Staatsolie. Yet I followed 
Wong´s advice and applied for a job. I received the 
disappointing reply that there was no job for me. After 
a week, however, I was invited for an interview and I 
could actually start that same day. I decided to start the 
next day: 7 March, 1983.

How did your career go?
I started working as a Technical Engineer in the 
Production department. I’ve had several managerial 
positions in the Production department, Engineering 
and Maintenance, and Technical Services, among 
others. I’ve been on the Board of Executive Directors 
for twelve years, serving two years as Deputy Director 
Technical Services, two as Deputy Director Exploration 
and Production, seven years as Exploration and 
Production Director and since 2007 Refining & 
Marketing Director.

How is the cooperation with colleagues and 
superiors?
It’s been pleasant all the time. At times, in the past, 
we’ve been at loggerheads, but that never lasted very 
long. I’ve learned to go beyond these phases very 
quickly. It’s important to learn from those moments, 
though, because that will help you to continue. I’d like 
to recommend this philosophy to everyone. It makes 
working pleasant and it’ll make the future look so 
much better.

Tekst / Text: Sherida Asinga
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Productieafdeling, Engineering and
Maintenance en Technical Services.
Binnen de directie van Staatsolie
fungeer ik nu al twaalf jaar, waarvan
twee als onderdirecteur Technical
Services, twee als onderdirecteur
Exploratie & Productie, zeven jaar
als Directeur Exploratie en Produc-
tie en sinds 2007 als Directeur Refi-
ning & Marketing.

Hoe is de samenwerking met col-
lega’s en superieuren?
Altijd prima. Er zijn in het verleden
wel eens spanningsvelden geweest,
maar die waren altijd van korte duur.
Ik heb geleerd snel over dit soort
momenten heen te komen. Belang-
rijk is de leerzame aspecten daaruit
te halen, want daar kom je al een
stuk mee verder. Ik zou dit een ieder
aanbevelen. Het maakt het werken
aangenaam en geeft voor de toe-
komst meer perspectieven.

Wat vindt u het meest interessant 
aan uw job?
Mensen! Alhoewel ik niet altijd be-
grepen word. Mensen maken voor
mij het leven interessant. Je kunt alle
geld van de wereld hebben, alle rijk-
dommen van de wereld en niet één
iemand om dat alles mee te delen. Ik
geniet ook wel van stille momenten,
maar ik prefereer vooral mensen om
me heen. Het ‘samen dingen doen’
in de organisatie. Werknemers zien
groeien van ‘groentje’ tot iemand
die leiderschapskwaliteiten heeft
ontwikkeld en steeds meer kan. Hier
deelgenoot van zijn maakt mijn baan
werkelijk interessant. Uiteraard zijn
de behaalde resultaten ook belang-
rijk.

Wat maakt Staatsolie zo speciaal 
voor u?
Staatsolie heeft voor mij een speci-
aal aspect met name een uitermate
dynamische werkomgeving. Routine
is niet mijn favoriete manier van wer-
ken. Staatsolie is in mijn ogen elke 3
tot 5 jaar een ‘ander bedrijf’ met
hogere standaarden, nieuwe ambi-
ties en toename van de complexiteit
van de bedrijfsvoering. Daarbij blijft
de focus op het behalen van onze
targets én mijlpalen.”
Ik ben er trots op dat we recht-

streeks bijdragen tot het voortbe-
staan en verder ontwikkelen van
onze gemeenschap.

Wat zijn de hoogtepunten in uw 
loopbaan?
De ontstaansgeschiedenis van de
exportterminal te Tout Lui Faut. We
zijn toen echt in de blubber begon-
nen en moesten in minder dan een
jaar tijd van niets “iets” opzetten
zodat we hier exportschepen konden
beladen. Ik was toen de verant-
woordelijke voor het project, met
bijzondere bijstand van het team
van Saramacca en contractors is het
gelukt deze terminal ook werkelijk
op te zetten binnen de vastgestelde
tijd.
Het vaststellen dat Calcutta ontwik-
keld kon worden tot het tweede olie-
veld van Staatsolie. En het succesvol
afronden van mijn academische stu-
dies in Amerika.

Wat zijn uw toekomstplannen, 
zowel aan het werk als privé?
Het raffinaderij expansie project,
deel blijven uitmaken van het direc-
tieteam van Staatsolie en die verder
helpen stuwen naar grotere hoogten.
Staatsolie als bedrijf belangrijk laten
blijven voor de Surinaamse econo-
mie en jonge mensen de mogelijk-
heid bieden om zich te profileren.
Privé is het naar volwassenheid
begeleiden van mijn twee kinderen,
zodat zij stabiele burgers kunnen
worden in de gemeenschap, tenslotte
mijn krachten in welke hoedanig-
heid dan ook blijven geven voor
de verdere ontwikkeling van onze
gemeenschap.

Wat doet u nog naast uw werk?
Sportvissen, en zeg maar de outdoor
sporten, voetballen en basketballen.
Ik heb nu nog zitting in verschillen-
de organisaties als RvC- of bestuurs-
lid: Parbo Bierbrouwerij, Moboco,
het Surinaamse Rode Kruis, lid van
de Beroepenveldcommissie van
de Hogeschool INHOLLAND, lid
van de Rotary Club Paramaribo en
Sportvereniging Keep Fit. Ik ben nu
bezig enkele van deze functies af
te bouwen, omdat ik te weinig tijd
tot m’n beschikking heb naast mijn
gezinsleven.

What is the most interesting thing in your job?
People, although they don’t always understand me. 
People add color to my life. You can have all the money 
and all the wealth in the world and not one person to 
share it with. I do enjoy spending some time alone, 
but I prefer having people around me: doing things 
together within an organization. I like to see staff grow 
from a ‘greenhorn’ to someone with managerial skills 
and being able to do more. Being part of that makes 
my job interesting. Achieving results, however, is also 
very important.

What makes Staatsolie special to you?
Staatsolie means something special to me, mainly the 
dynamic working surroundings. I’m not very fond work-
ing in a routinely manner. ‘To me Staatsolie changes 
every three to five years into another company with 
higher standards, new ambitions and an increase 
of the complexity of management.  However, the 
company stays focused on meeting targets and set-
ting milestones.’ I’m really proud that we contribute 
directly to the existence and further development of 
our society.

What climaxes were there in your career?
The construction of the export terminal at Tout Lui Faut 
is a highlight in my career. We’ve started from scratch 
and really had to create something out of nothing in 
order to load export bound ships. I was responsible 
for the project back then, and with special help from 
the Saramacca crew and contractors we were able to 
establish this terminal within the given time. Another 
highlight was when we determined that Calcutta could 
be developed into Staatsolie’s second oil field. And one 
personal achievement is successfully completing my 
academic studies in America.

What are your plans for the future both at 
work and privately?
Project and stay on the executive team to help lift the 
company to greater heights. I’d like to see Staatsolie 
remain important for the Surinamese economy and to 
offer young people the opportunities to make it. My pri-
vate plans are to guide my two children into adulthood, 
so that they may become stable citizens in society. 
Plus I would like to continue to lend my energy for the 
further development of our society.

What do you do in your spare time?
I like fishing, and, just say outdoor sports like soccer 
and basketball. I’m still in various organizations on 
the board of directors or as a member of the board 
at the Parbo Beer Brewery, Moboco, the Surinamese 
Red Cross, member of the Vocation Committee at 
the INHOLLAND College, member of the Rotary Club 
Paramaribo and the Sports club Keep Fit, among oth-
ers. I’m cutting back on these activities because I have 
little time to spare, besides my family life. 
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De plannen voor uitbreiding van de 
Staatsolie raffinaderij nemen vastere 
vormen aan. Intussen is de finale 
voorlaatste of basisontwerpfase opge-
start. Aan dit project wordt al 4 jaren 
gewerkt.

Z oals de schema’s eruit zien, kan
er eigenlijk worden gesproken van

een nieuwe raffinaderij. Van de huidige
raffinaderij - in bedrijf sedert 1997 - blij-
ven er een paar units staan. Deze zullen
op de nieuwe worden gekoppeld en her-
inneren aan wat er eens was. Het is een
complex project, daar is vrijwel ieder-
een van overtuigd. Begin dit jaar zijn de
medewerkers via informatiesessies door
Ben Nuboer, directeur Refining & Mar-
keting, en het projectteam onder leiding
van Tom Ketele op de hoogte gebracht
van de vorderingen en de komende ont-
wikkelingen.

Meerwaarde
Het Raffinaderij Expansie Project (REP)
is een van de concrete doelstellingen
van Staatsolies Vision 2020. De doelen
van dit project kunnen worden samen-
gevat als:
- het verhogen van de verwerkingsca-

paciteit van de raffinaderij,
- het maken van eindproducten van

een hoge kwaliteit met als doel de
lokale markt voor het grootste deel
te voorzien,

- het verhogen van de inkomsten voor
zowel Staatsolie als het land.  

Het gaat dus om het toevoegen van
meerwaarde aan de Saramacca Crude.
De raffinaderijuitbreiding gaat uit van
een verwerkingscapaciteit van 15.000
vaten Saramacca Crude per dag. De
huidige olieproductie is circa 16.000
vaten per dag, dus is een van de belang-
rijke voorwaarden voor het REP reeds
aanwezig. Bij dit project laat Staatsolie
zich ook leiden door het nationale ener-
giebeleid, dat stelt dat energiebronnen
worden ontwikkeld met als doel vermin-
dering van de importafhankelijkheid op
de middellange en langetermijn.

Verder groeien
Volgens het schema zal de nieuwe raf-
finaderij premium diesel, gasoline,
stookolie, asfaltbitumen en zwavelzuur
produceren. Premium diesel is geschikt
voor alle dieselauto’s en de productie
uit de nieuwe raffinaderij zal voldoende
zijn om de totale lokale behoefte voor
deze brandstof te dekken. De gasoline-
productie zal volgens de huidige bereke-
ningen goed zijn voor circa 90 procent
van de lokale markt, een klein deel zal

Raffinaderij Uitbreiding Project

capaciteit wordt verhoogd van 7000 naar 15.000 barrels per dag. Volgens 
plan moet het project in 2012 gereed zijn. Via dit blad wordt u elk 
kwartaal op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. 

Hogere waarde creëren 
voor Saramacca Crude

Refinery Expansion Project
Creating a Higher Value for 

Saramacca Crude
The plans for the expansion of Staatsolie’s refinery are 
in an advanced stage. The final one but last or basic 
design stage has now started. This project has been 
going on for four years now.

Judging from the schematics, we could very well call 
it a new refinery. From the existing refinery, which has 
been in production since 1997, only a few units will be 
retained. These will be connected to the new units and 
will serve as a reminder of what was once. Everybody 
agrees, though, that this is a complicated project. At the 
beginning of this year, Refining and Marketing Director, 
Ben Nuboer and Project Team Leader Tom Ketele, 
informed the staff of the progress and the developments 
ahead.

Added Value
The Refinery Expansion Project (REP) is one of the con-
crete objectives of Staatsolie’s Vision 2020. The objec-
tives of this project can be summarized as follows:
-  increasing the processing capacity of the refinery,
-  producing high quality end products, aiming at sub-

stantially supplying the local market,
-  increasing the revenues for both Staatsolie and 

Suriname.
The project concerns adding value to the Saramacca 
Crude.
The capacity increase focuses on a processing capacity 
of 15,000 barrels Saramacca Crude a day. Currently, 
Staatsolie produces approximately 16,000 barrels a 
day, thus meeting one of REP’s requirements. Another 
incentive for Staatsolie in this project is the National 
Energy Policy, which presses for the establishment of 
energy sources in order to cut back on the dependency 
of import in medium and long term.

Products
According to the plans, the new refinery will produce 
premium diesel, gasoline, fuel oil, asphalt bitumen and 
sulphuric acid. Premium diesel can be used in all diesel 
car engines, and the production of the new refinery will 
cover the local demand. The gasoline production will be, 
according to calculations, close to 90 percent of the local 
demand. A small quantity will still have to be imported. 
Staatsolie will meet the total local demand for fuel oil and 
asphalt, if need be, even with imports. Sulphuric acid is 
one of the by-products in refinery processes. Staatsolie 
will export this product, rather than pursue further pro-
cessing. Sulphuric acid is, among others, used for the 
production of fertilizers.

Design phase
Since 2005, six aspects have been realized. The plans 
for the design and the proposed products have been 
determined. A choice was made for the technology and 

Staatsolie’s existing refinery will be expanded. Its refining 
capacity will be increased from 7,000 to 15,000 barrels a day. 
This project has to be completed by 2012. In this magazine we 
will keep you up to date of the latest developments.

Tekst / Text: Kailash Bisessar   

Het terrein ten oosten van het Tout Lui Faut complex wordt ontbost voor uitbreiding van de raffinaderij. 

The land east to the Tout Lui Faut complex is being deforested for expansion of the refinery.
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toch geïmporteerd moeten worden.
De totale behoefte aan stookolie en asfalt
in Suriname zal ook met de nieuwe raf-
finaderij, indien nodig deels met importen
door Staatsolie, gedekt blijven. Zwavel-
zuur is een van de producten die bij het
raffinageproces vrij zal komen, ‘een rest-
product’. Dit product zal Staatsolie niet
zelf verder verwerken, maar exporteren.
Zwavelzuur wordt onder andere gebruikt
voor de productie van kunstmest.

Ontwerpfase
Vanaf 2005 zijn een 6-tal zaken gereali-
seerd. Zo is het schema – hoe de raffina-
derij eruit zal zien en de te maken pro-
ducten – vastgesteld. De technologie en
de leveranciers hiervoor zijn gekozen, de
hoeveelheid en kwaliteit van de producten
zijn vastgelegd en is er een raming van de
kosten gemaakt. Voorts is er een voorlo-
pige haalbaarheidsstudie uitgevoerd en
zijn voorbereidingen getroffen voor het
volgend stadium, de FED3 (Front End
Design). De activiteiten die tussen 2002
en 2007 zijn uitgevoerd, behoren tot de
FED1 en FED2.
FED3 is de voorlaatste ontwerpfase waarin
het voornaamste denkwerk wordt gedaan
en een vrij nauwkeurige begroting wordt
opgesteld. De FED3 zal tot medio 2009
duren. Na de FED3 volgt de EPC-fase

wat staat voor de Detailed Engineering,
Procurement and Construction fase. Deze
fase, waarin het finale ontwerp (construc-
tietekeningen), aankoop van materialen en
ook de constructie wordt uitgevoerd, zal
van medio 2009 tot medio 2012 duren.

Onderhandelingen
Als voorbereiding op de FED3 zijn in
januari en februari onderhandelingen
gevoerd met verschillende leveranciers
van de procestechnologieën. Gehoopt
wordt in april het contract voor uitvoering
van de FED3 te ondertekenen met het
hiervoor uitgekozen engineeringbedrijf
CB&I Lummus. De huidige raffinaderij
is ook ontworpen door Lummus, intussen
overgenomen van ABB door CB&I.
Medio januari is ook gestart met de
ontbossing van het terrein waarop de
uitbreiding zal komen te staan. Dit per-
ceel ligt naast het raffinaderijcomplex
op Tout Lui Faut aan de Surinamerivier.
Het Raffinaderij Expansie Project zal een
flinke investering vergen. Er zijn enkele
scenario’s voor de wijze van financie-
ring, die in de komende periode verder
uitgewerkt zullen worden. De tot nu
uitgevoerde economische studies wijzen
uit dat uitbreiding van de raffinaderij een
haalbare zaak is.

the suppliers, the quantities and quality have been 
determined and an estimate of the cost has been 
drawn up. A preliminary feasibility study has been 
conducted as well as the preparations for the next 
phase, the FED3 (Front End Design). FED1 and 
2 were covered in the period between 2002 and 
2007.
FED3 is the one but last design phase. In this phase
the main plans are thought up and a very accurate 
estimate is drawn up. After the FED3, comes the 
EPC phase (Detailed Engineering, Procurement and 
Construction Phase). This is the phase for the final 
design (construction blueprint), the material is pur-
chased and the construction is carried out. This phase 
will run from 2009 through 2012.

Negotiations 
The company negotiated with various suppliers of 
process technology in the process towards prepara-
tion for FED3. The aim is to sign a contract for FED3 
with the engineering company CB&I Lummus. The 
present refinery was also designed by Lummus, 
which, in the meantime has been acquiered from 
ABB by CB&I. In January deforesting of the grounds 
for the expansion was started. This plot borders 
the refinery emplacement at Tout Lui Faut on the 
Suriname River. The Refinery Expansion Project is 
a large investment. There are a number of scenari-
os for financing, which will be worked in the months 
ahead. The studies conducted so far have proven 
the refinery expansion project to be feasible. 

Op 14 december is de tweede groep 
jubilarissen en gepensioneerden 
van 2007 gehuldigd. Op die avond 
zijn 22 medewerkers in de schijn-
werpers geplaatst. 

D e banquetzaal van Hotel Torarica
ademde de kerstsfeer uit, de deco-

ratie was volledig in lijn met die periode
van het jaar. Toen het allemaal begon,
was de zaal compleet gevuld met de
mensen die zouden worden gehuldigd,
hun familie, collega’s en leidinggevenden.
De opkomst, aankleding en sfeer stemden
in elk geval algemeen directeur Marc
Waaldijk goed. Hij liet dat ook duidelijk
merken in zijn toespraak. Waaldijk sprak
ook waarderend over de bijdrage die de
jubilarissen en gepen-sioneerden hebben
geleverd aan de groei van Staatsolie. Hun
gezinnen kregen ook een dankjewel voor
de ondersteuning.

Waaldijk liet de afgelopen jaren de revue
passeren en bracht die in verband met de
loopbaan van de jubilarissen. Hij gaf kort
enkele voorlopige bedrijfsresultaten over
2007 aan. Voor de komende jaren staat
er een aantal uitdagingen te wachten, dus
verwacht de algemeen directeur dat de
jubilarissen zich zullen blijven inzetten.
Lloyd Read, voorzitter van de Staats-
olie Werknemers Organisatie Suriname
(SWOS), hield zijn toespraak vanuit een
vakbondsoptiek. Hij wees op het belang
van de “factor arbeid” en de plaats die
deze heeft bij Staatsolie. Ook hij riep de
jubilarissen op hun bijdrage aan goede
bedrijfsresultaten en verdere groei te blij-
ven leveren. Stanley Marica, waarnemend
president-commissaris, sprak namens de
RvC en de aandeelhouder de jubilarissen
en gepensioneerden toe.
Na de toespraken werden de mensen om
wie het ging allemaal in de schijnwerpers
geplaatst. Van elke jubilaris en gepensio-

Tweede groep jubilarissen en 
gepensioneerden 2007 gehuldigd

Second Group of Jubilees Honored

On 14 December the second group of jubilees and 
retirees for 2007 was honored. Twenty-two staff 
members were put in the limelight.

Christmas was in the air at Hotel Torarica’s ban-
quet hall. The room was decorated completely in 
style with the time of year. Honorees with fami-
lies, colleagues and the management filled the 
room. Managing Director, Marc Waaldijk, was quite 
pleased with the ambience and he worded this in his 
speech. He praised the honorees for the contribution 
to the growth of the company. He was also grateful 
for the support from their families.

Waaldijk commemorated the past years, focusing on 
the jubilees’ career. He briefly presented some of the 
provisional results for 2007. The Managing Director 
expects a number of challenges in the years ahead, 
so he called on the jubilees to continue their efforts.
Lloyd Read, chair of the Staatsolie Workers Union 
(SWOS) addressed the audience from a union’s 
point of view. He stressed the importance of labor 
and its position within Staatsolie. He too called on 
the jubilees to continue their efforts for sound results 
and further growth. Stanley Marica, acting chair of 
the Board, spoke on behalf of the Supervisory Board 
of Commissioners and the shareholder.
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neerde werd – terwijl zij op het podium
stonden – hun loopbaan in vogelvlucht
aan de zaal voorgehouden. Daarna kre-
gen zij hun aandenken (een sieraad),
oorkonde en bloemen. Leden van de
SWOS kregen ook van de bond een
presentje en bloemen.
Na de huldiging hebben de aanwezigen
kunnen genieten van entertainment en
een smakelijk buffet.
De huldiging op 14 december was de
tweede voor 2007. Vanwege het groot
aantal jubilarissen is besloten om in het
vervolg de huldiging minimaal twee
keren per jaar te doen. De eerste groep
van 2007 werd in juni gehuldigd.

Gepensioneerden en jubilarissen
Retirees and jubilees

Pensioen/ Retirees
Roy Schoonhoven

Jeffery Verduyn Lunel
Erneste Parmanand

Hedwig Milop

25 jaar/ years of service
Ria Oemar
Vijhai Rajai

12½ jaar/ years of service
Roike Amanh

Irsad Amatngalim
Ladjwanti Baldew-Doerga

Roy Caupain
Henk Chin A Lien

Anilekoemar Gajadhar
Radjinder Gajadien

Vinodj Gopi
Benito Leeuwin

Etmund Karijoredjo
Regilio Mac Nack
Dewbard Narain
Premnath Nohar

Radjinderpersad Parran
Mohamed Piroe

Soewarto Resodikromo
Dewdath Sewradj
Dennis Simson
Karin Tjon A Tai

Wagiran Wirjosentono

Erneste Parmanand gaat met pensioen en wordt voor de bewezen diensten bedankt door financieel directeur Iwan Kortram.  

Erneste Parmanand is retiring. He is honoured for his services by Finance Director Iwan Kortram.

Regillio Mac Nack krijgt zijn cadeau van algemeen directeur Marc Waaldijk.

Regillio Mac Nack receives his present from Managing Director Marc Waaldijk.

Vijhai Radjai krijgt zijn oorkonde van directeur Refining & Marketing Ben Nuboer.

Vijhai Radjai is handed over his award by Director Refining & Marketing Ben Nuboer. 

After the speeches the honorees were put in the 
limelight. Every jubilee’s career was briefly read 
out loud, while they stood on the stage. They 
received a present, a document and a bouquet. 
SWOS members also received a present and a 
bouquet from the union. After the honoring cer-
emony the guests were entertained while enjoying 
a delicious meal.

The December honoring ceremony was the sec-
ond for 2007. Because there are so many jubilees 
throughout the year, it has been decided to hold 
the ceremony twice a year. The first group for 
2007 was honored in June. 
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Op 14 februari heeft er een oliemors 
plaats gevonden in de Saramacca-
rivier. Het ongeluk vond plaats tij-
dens het overpompen van olie uit 
de opslagtanks op Huwelijkszorg 
in een riviertanker. 

V an de naar schatting 10 tot 20 bar-
rels (1 barrel = 159 liter) die in de

rivier terechtkwamen, werd na 3 tot 4
dagen ruim 90 procent teruggewonnen.
Kort na de oliemors (oil spill) kwam
het Staatsolie Oil Spill Response Team
(SORT) in actie. Het SORT bestaat
uit medewerkers van verschillende
afdelingen, getraind in het ruimen van
oliemorsen wanneer die zich mochten
voordoen.

Opruimen
Een eerste onderzoek heeft uitgewe-
zen dat door onoplettendheid van een
bemanningslid van de tanker de mors
heeft plaatsgevonden. Eén van de tanks
van de boot liep over en er kwam olie in
de Saramaccarivier terecht. Door stro-
ming en getij had de olie zich verspreid
en zich deels op beide oevers afgezet,
wat het ruimen er niet makkelijker op

maakte. Het SORT zette het vervuilde
gebied in de rivier direct af met hier-
voor bestemde materiaal en gereed-
schap en startte met het opruimen van
de gemorste olie.
Glenn Sairras, onderdirecteur Productie
& Ontwikkeling tevens SORT Leader,
zegt dat het vaststellen van de exacte
hoeveelheid gemorste olie “moeilijk is
vast te stellen”. De 10 tot 20 barrels is
een schatting op basis van de rapportage
van de tankerkapitein en gegevens zoals
de tijd, pompsnelheid en pompvolume.
Ook is gekeken naar het verschil van
de uit de tanks overgepompte en de
hoeveeldheid aangeleverde olie op de
verwerkings- en zuiveringsinstallatie te
Jossiekreek.

Procedures
Staatsolie heeft tal van procedures in de
operaties die erop zijn gericht zo veilig
mogelijk voor mens en milieu te wer-
ken. Ook zijn er systemen ingebouwd
om in actie te komen als er zich onver-
hoopt calamiteiten zouden voordoen.
Sairras zegt dat gelijk nadat de spill
werd opgemerkt door medewerkers van
Huwelijkszorg Operations, de proce-
dures voor het ruimen in werking zijn

Oil Spill in the Saramacca River 
as Good as Cleaned

There was an oil spill in the Saramacca River 
on February 14. The accident happened when 
oil was being pumped from the storage tanks at 
Huwelijkszorg in the river barge tanker.

In three to four days more than 90 percent of the 
estimated 10 to 20 barrels spilled (one barrel is 
159 liters), were recovered. Shortly after the spill, 
the Staatsolie Oil Spill Response Team (SORT) 
came into action. The SORT is composed of crew 
from various departments, trained in cleaning oil 
spills whenever they happen.

Cleaning
Initial investigation learned that the spill was due 
to neglect of a tanker crewmember. One of the 
storage tanks of the boat overflowed causing the 
oil to flow into the Saramacca River. The current 
and the tide caused the oil to spread along the 
river, depositing part on both banks. This did not 
make cleaning any easier. The SORT immediately 
fenced off the polluted part of the river with special 
equipment and started cleaning the spill.
Deputy Director Production and Development, 
Glenn Sairras, who is also SORT Leader, says it 
was hard to determine the exact quantity of spilled 
oil. The 10 to 20 barrels is an estimate based on 
a report from the captain of the river barge tanker 
and data such as the time, the pumping speed 
and quantity. The difference between the oil 
pumped from the storage tanks and the quantity 
supplied to the processing plant at Jossiekreek 
was also taken into consideration.

Procedures
Staatsolie has several procedures in place to 
guarantee a safe working environment for both 
man and the environment. Safety systems are in 
place and ready for deployment in case of calami-
ties. ‘Immediately after detecting the spill, crews 
at Huwelijkszorg Operations put the cleaning 
procedures into action’, says Sairras. The tanker 
had left without reporting the spill, which is the 
captain’s responsibility. Had the accident been 
reported at once, the SORT would have come into 
action sooner, enabling them to do the cleaning up 
much smoother.
The law obliges the captain to report oil spills 
on waterways. The Maritime Authority Suriname 
(MAS) must be notified in case of an accident. 
Sairras says that failure to notify the MAS was 
due to a misunderstanding. ‘We’re not shirking our 
responsibility’, he emphasized. ‘We had to make 
shure whether the accident had been reported to 
the MAS.’ All focus was on the first response: the 
cleaning up. Shipping traffic on the Saramacca 
River commenced normally. 

Oliemors op Saramaccarivier zo goed als opgeruimd

Huwelijkszorg ligt aan de rechteroever van de Saramaccarivier in het district Saramacca, 
ongeveer 60 kilometer van Paramaribo. Het gebied is dunbevolkt en de plaatselijke bevol-
king leeft van de landbouw en visvangst in de rivier en de zwampen. Het Calcuttaveld is 
zwampgebied en de olieproductie vindt er plaats middels de ‘natte methode’. Het veld is 
niet ingepolderd. Er is een minimaal aantal dammen aangelegd, productiefaciliteiten en 
werkprocedures zijn aangepast naar de omstandigheden. 
Het Calcuttaveld is officieel in gebruikgenomen in maart 2006. De landfaciliteiten – kan-
toorgebouw, werkplaatsen en opslagtanks – staan op Huwelijkzorg. De fluid (olie ver-
mengd met water en andere verontreinigingen) uit het veld wordt via een pijpleidingsys-
teem verpompt naar de opslagtanks. Tot vorig jaar werd de in de opslagtanks verzamelde 
olie met tankertrucks getransporteerd naar verzameltanks op Le Prevoyance – ongeveer 
10 km voor Huwelijkszorg – en van daaruit verder verpompt naar Jossiekreek. Sinds vorig 
jaar wordt de olie vanuit Huwelijkszorg per riviertanker vervoerd naar Jossiekreek. Gemid-
deld vindt er per dag 2 keer een transport van 2000 tot 3000 barrels plaats. De huidige 
productie uit het Calcuttaveld bedraagt 5600 barrels fluid per dag, waarvan 3800 barrels 
olie en 2800 barrels water.

Huwelijkszorg lies on the right hand bank of the Saramacca River in the District of Saramacca, located 
at 60 kilometers from Paramaribo. The area is sparsely populated and the locals live from agriculture 
and fishery in rivers and swamps. The Calcutta oilfield is marshland and the wet method is applied for 
the oil production. The oilfield has not been impoldered. A minimal number of dams have been built, 
while production facilities and working procedures have been adapted to the circumstances.
The Calcutta field was officially inaugurated in March 2006. The mainland facilities – the office, work-
shops and storage tanks – are located at Huwelijkszorg. The fluid (that is oil mixed with water and 
other impurities) is pumped through flow lines from the field to the storage tanks. Until last year, the 
oil collected in the storage tanks was trucked to the storage tanks at Le Prevoyance, at 10 kilometers 
from Huwelijkszorg. From there it was then pumped to Jossiekreek. Since last year the oil is trans-
ported from Huwelijkszorg by river barge tanker to Jossiekreek. There is an average of two transports 
of 2000 to 3000 barrels a day. The Calcutta Field currently produces 5600 barrels of fluid per day, of 
which 3800 barrels oil and 2800 barrels water

Tekst / Text: Kailash Bisessar   
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De pijpleidingen van Staatsolie 
bewijzen al jaren hun diensten. 
Jaarlijks worden reeds de regu-
liere check ups tegen roestvorming 
gedaan. Hoe goed de bescherming 
van de pijpleidingen in werkelijk-
heid functioneert, was met de huidi-
ge controles niet meetbaar. Vandaar 
dat er besloten werd en wel voor de 
eerste keer een grote check up te 
doen middels een In-line inspectie. 

V olgens Projectteamleader Henk
Chin A Lien, Superintendent  TA58

Crude Treatment and Pipeline Opera-
tions (TA58 CTPO). ‘Een bijzonder pro-
ject dat voor het eerst in Suriname heeft
plaatsgevonden. Eén waar we veel van
geleerd hebben en ongetwijfeld nog veel
meer zullen leren.’
Met de zogenaamde In-line inspectie
wordt de pijpleiding van binnen uit
geïnspecteerd waarbij geen enkel deel
van de pijp wordt ontzien. In de vroe-
ge ochtend van 22 januari werd de

MFL IDOD tool voor de inspectie van
de pijpleiding Jossiekreek (JK) –Tout
Lui Faut (TLF) gelaunched. Het laten
inspecteren van de pijplijn, bleek om
verschillende redenen van belang. Ten
eerste bestaat de pijplijn al 15 jaar en
is het nagaan van de status zeker nuttig.
De pijplijn vormt voor het vervoer van
onze dikke Saramacca Crude naar de
Raffinaderij te Tout Lui Faut namelijk
het enige verbindingspunt. Internatio-
naal is het eveneens gangbaar om de
zoveel tijd een In-line inspectie te doen
om lekkages die schade aan het milieu
kunnen toebrengen te voorkomen. Uit
het buitenland hebben we het voorbeeld
van British Petrol  in Alaska die onder
vuur kwam te staan vanwege gebrekkig
onderhoud van haar pijpleidingen. Dit
had namelijk geleid tot een oil spill van
wel ongeveer 800.000 liter olie

In oktober 2007 is de eerste inspectie
geweest, maar die is door het uitvallen
van de batterij die het proces moest
begeleiden niet afgerond waardoor er
onvoldoende data is verzameld. De her-

Eerste in-line inspectie met moderne equipment First In-line Inspection with 
Modern Equipment

Staatsolie’s pipelines have been in use for years. 
There are annual regular check ups against cor-
rosion and leakages. It was not possible, however, 
to assess how well the security of the pipelines 
was really functioning under the current system. 
The company therefore decided, for the first time, 
to conduct a thorough check up through an in-line 
inspection. 

Project leader Henk Chin A Lien, Superintendent 
TA58 Crude Treatment and Pipeline Operations 
(TA58 CPTO): ‘This was a extraordinary project, 
that has been carried out for the first time in 
Suriname. We have learned much from this proj-
ect and will probably learn a lot more.’

In the so-called in-line inspection, the pipeline 
is inspected thoroughly from the inside. Early in 
the morning on 22 January the MFDL IDOD tool 
was launched for inspection of the Jossiekreek 
(JK)–Tout Lui Faut (TLF) pipeline.
Inspection was necessary for several reasons. 
Firstly, the pipeline has already been 15 years in 
service and determining its status is certainly use-
ful. The pipeline is the only means of transporting 
the company’s viscous Saramacca Crude to the 
Refinery at Tout Lui Faut. Internationally it is normal 

Tekst / Text: Sherida Asinga   

getreden. De tanker vertrok zonder dat
de kapitein de mors had gemeld. Indien
de mors gelijk was gemeld, dan was het
SORT eerder in actie gekomen en was
ook het ruimen veel vlotter verlopen.
Volgens de wet ligt de eerste meldings-
plicht van oil spills van schepen op de
waterwegen bij de kapitein. De Maritie-
me Autoriteit Suriname (MAS) dient te
worden gemeld. In de overeenkomst die
Staatsolie heeft met de transporteur zijn
de procedures vastgelegd. Dat de MAS
niet direct op de hoogte is gesteld, wijt
Sairras aan een communicatiestoornis.
“Wij schuiven de verantwoordelijkheid
niet van ons af”, benadrukt hij. “Wij
hadden ons ervan moeten overtuigen dat
het incident aan de MAS was gemeld.”
Alle aandacht was direct gericht op de
first response: opruimen. De scheep-
vaart op de Saramaccarivier is normaal
doorgegaan.

Geen last
De districtscommissaris (DC) van
Saramacca – het hoogste gezag in het
district – is in een vroeg stadium op
de hoogte gesteld van de oliemors en

de activiteiten die ontplooid zouden
worden om deze op te ruimen. De DC,
die ambtshalve havenmeester is in het
district, heeft zich op 15 februari ter
plaatse georiënteerd. Sairras zegt dat
de DC het Nationaal Milieu Instituut
(NIMOS) op de hoogte heeft gesteld
van de oil spill. “Zij is zeer te spreken
over de wijze waarop wij met de spill
zijn omgegaan.”
De ongeveer 31 boeren in het gebied zijn
ook omstandig geïnformeerd. “Wij heb-
ben hen verzekerd er alles aan te doen,
zodat zij geen last zouden hebben van
de spill”, zegt Sairras. Klachten die er
nog waren, zijn op een correcte manier
afgehandeld. De naruiming van wat nog
rest – niet meer dan flinterdunne lagen
afgezet op de oevervegetatie – zal nog
enige tijd duren. Over de langetermijn-
effecten kan nu nog niets gezegd wor-
den. Hiervoor is specialistisch onder-
zoek over een langere periode nodig.
Sairras verwacht geen blijvende schade
op lange termijn, omdat een groot deel
van de gemorste olie is opgeruimd en de
natuur een handje helpt bij het afbreken
van het restant.

No inconvenience
The District Commissioner (DC) for Saramacca, 
the highest authority in the district, was notified 
immediately after the accident. She was also 
briefed on the cleaning activities. On February 15, 
the DC, officially the district harbormaster, visited 
the site. According to Sairras the DC reported the 
oil spill to the National Institute for the Environment 
(NIMOS). ‘The DC was quite pleased with the 
activities deployed to clean up the spill.’
The approximately 31 farmers in the area were 
also informed in detail about the accident. ‘We 
have assured them we would do everything to 
avoid inconveniences’, says Sairras. Complaints 
that had been lodged were dealt with. The clean-
ing of the remainder – filmy layers that have 
covered the vegetation on the riverbanks – will 
take some time.
At this time nothing can be said about long-term 
effects. This will require special research, over a 
longer period of time. However, Sairras does not 
expect lasting damage in the long run, since a 
large part of the spill has been cleaned up and 
nature helps in breaking down the remainder. 
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to conduct an in-line inspection regularly to prevent 
leakages that could harm the environment. There 
is the example when British Petrol Operations in 
Alaska were severely criticized because of inad-
equate maintenance of its pipelines. It led to an oil 
spill of 200,000 gallons.

The first launch of the inspection was in October 
2007, but due to failure of the battery that drives 
the process insufficient data was gathered. The 
renewed inspection re-run of the pipeline was on 
22 January at three in the morning. The inspection 
was in two stages: Jossiekreek–Tout Lui Faut and 
Catharina Sohia-Jossiekreek. On 27 January the 
project was completed successfully. It was suc-
cessful owing to the extraordinary efforts and the 
good cooperation between TA58 CPTO, Denny 
Laconcu’s (Plet) contractor crew, and two techni-
cians, representatives from T.D. Williamson, the 
American contractor whose equipment was used 
for the inspection.

Preliminary inspection of the data learns that the 
pipeline is generally in good shape, taken into 
consideration that it has been in service for such 
a long time already. The gathered data was ana-
lyzed thoroughly in America by T.D. Williamson. 
The final report includes proposals with important 
notes that require immediate action.

Staatsolie intends to do the in-line inspections 
on a more regular basis. Internationally the trend 
is every five years, but some areas marked as 
vulnerable, will get a turn every two years or more 
often.
Sonny Betterson, Supervisor Pipe Line Operations 
also describes the project as very extraordinary. 
‘One of the contractors from T.D. Williamson 
leaped about from joy after the project was com-
pleted. We all looked at him in sheer bewilder-
ment, because he had been so calm through the 
whole process. I sure hope that we can do the 
inspection on our own in the future, but this is a 
giant leap forward.’ 

MFL means Magnetic Flux Leakage and IDOD 
is the code that shows that the tool can identify 
internal or external corrosion. 
The MFL IDOD tool, also known as ‘Smartpig’, is 
a 2.23 m long instrument that weighs 175 kg. It 
is equipped with magnetic sensors which receive 
signals. Once the Smartpig is placed in the pipe, 
it travels through the whole pipe registering every 
possible bump it comes across, including changes 
in thickness, corrosion etc. After the instrument is 
taken out of the pipe it is connected to a laptop, 
which presents all gathered data from the pipe.
The data is then analysed by specialists from T.D. 
Williamson. !!!

nieuwde inspectie ‘re-run’ van de pijp-
leiding die op 22 januari om drie uur in
de ochtend van start ging, voltrok zich
in twee etappes: Jossiekreek- Tout Lui
Faut en  vervolgens Catharina Sophia-
Jossiekreek. Op 27 januari werden de
werkzaamheden succesvol afgerond.
Succesvol, dankzij de bijzondere inzet
van en goede samenwerking tussen TA58
CTPO, contractorpersoneel van Denny
Laconcu (Plet), en de twee afgevaardigde
technici van T.D.Williamson, de contrac-
tor uit Amerika met wiens equipment de
inspectie is uitgevoerd.
Uit een voorlopige bestudering van de
data is geconcludeerd dat onze pijplei-
ding over het algemeen bekeken in goede
staat verkeerd, zeker gezien het feit dat
die al zo lang meegaat. De verzamelde
data is in Amerika aan een grondige
analyse worden onderworpen door T.D.
Williamson. Aan de hand van het finale
rapport dat eind februari is ontvangen,
worden momenteel de belangrijkste aan-
dachtspunten uitgevoerd.

Het is de verwachting dat er nu vaker
In-line inspecties gedaan zullen wor-
den. Internationaal is dat om de vijf
jaar, maar in de als ‘gevoelige gebieden
gekenmerkte’ omgevingen wordt het
vaker gedaan.
Sonny Betterson, Supervisor Pipe Line
Operations, omschrijft dit project ook
als een heel bijzondere. “Zelfs een van
de medewerkers van T.D. Williamson
sprong na afloop van de job van pure
blijdschap in de lucht”, vertelt hij. “We
keken nogal verbaasd op, omdat hij al
die tijd nogal kalm was geweest. Ik hoop
wel dat we in de naaste toekomst zover
zijn dat we deze inspecties helemaal
zelfstandig kunnen uitvoeren, maar dit
is al een hele stap vooruit.”

Historie
De bouw van de 55 km lange pijplijn van 
CS-TLF  in augustus1992 was toentertijd 
het grootste project dat Staatsolie in eigen 
beheer zou uitvoeren en wel met het oog 
op de productie uitbreiding  en de bouw 
van de raffinaderij. Sedert de opstart 
zijn ruim 58,000,000 bbls crude oil van 
Saramacca naar TLF verpompt. Het doel 
om met deze pijpleiding het transport van 
de olie goedkoper, veiliger en milieuvrien-
delijker te maken is, ook verwezenlijkt.

History
The construction of the 55 km CS-TLF 
pipeline in August 1992 was, back then, 
the largest project that Staatsolie carried 
out on its own. The pipeline was con-
structed with expansion of production 
and the construction of the refinery in 
view. Since its start, more than 58 million 
barrels of crude oil have been pumped 
from Saramacca to TLF. The objective to 
transport oil cheaply, safely, and ecologi-
cally sound was also achieved. 

MFL staat voor Magnetic Flux Leakage en 
IDOD geeft aan dat met de tool interne of 
externe corrosie geïdentificeerd kan wor-
den. De MFL IDOD tool oftewel ‘Smart-
pig’ is een instrument van 2.23 m lang 
met een gewicht van 175 kg voorzien 
van magnetische sensoren die signalen 
opvangen. De Smartpig baant zich na in 
de pijp te zijn ingebracht een weg door 
de hele pijpleiding en registreert  alle 
mogelijke oneffenheden zoals verande-
ring in de pijpwanddikte, roestvorming, 
dat het tegenkomt. Nadat het instrument 
uit de pijpleiding verwijderd is, wordt die 
vervolgens gekoppeld aan een laptop die 
op zijn beurt alle verkregen informatie 
over de pijp weergeeft. Deze data wordt 
vervolgens door specialisten van T.D. 
Williamson geanalyseerd.

Het apparaat waarmee de meting is gedaan, is uit de pijplijn gehaald en wordt schoongemaakt. /

The device used for the inspection is taken from the pipeline and cleaned.
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Precies 2 jaren na het startsein is 
op 13 december 2007 het Staats-
olie Gebouw in gebruik genomen. 
In dit gebouw is de Faculty of 
Graduate Studies van de Anton de 
Kom (Adek) Universiteit geves-
tigd. De inauguratie viel samen 
met de 27ste verjaardag van 
Staatsolie.

V elen waren getuige van dit his-
torisch moment, onder wie de

President van Suriname, Z.E. Runaldo
Venetiaan, de minister van Natuurlijke
Hulpbronnen, dr. Gregory Rusland, de
Minister van Onderwijs en Volksont-
wikkeling, drs. Edwin Wolf, de directie
van Staatsolie, het bestuur van de uni-
versiteit, hoogwaardigheidsbekleders,
docenten en studenten. Voorafgaand
aan de officiële inauguratiehandelingen
werd in verschillende toespraken stilge-
staan bij het belang van goed opgeleide
hoger kader en wetenschapsbeoefening
voor de ontwikkeling van Suriname.
President Venetiaan plaatste de inau-
guratie van het gebouw in een reeks
van “progressieve ontwikkelingen” in
Suriname vanaf de oprichting van de
universiteit in 1966. De oprichting van
Staatsolie in 1980, met als motto “Ver-
trouwen in Eigen Kunnen”, en de groei
van het bedrijf in de jaren daarop nemen
hierbij een markante plaats in.

Sociale plicht
Het gebouw is een van gemeenschaps-
projecten van Staatsolie in verband met
haar 25ste verjaardag op 13 december
2005. Hoewel het vanwege onvoorziene
omstandigheden uiteindelijk meer heeft
gekost dan was begroot, heeft Staatsolie
de meerkosten gefinancierd. “We zijn er
bijzonder trots op dat vanaf nu invulling
kan worden gegeven aan opleiding en
onderzoek op het hoogste niveau”, zei
algemeen directeur Marc Waaldijk bij
de inauguratie.
Waaldijk gaf een overzicht van de plan-
nen voor de nabije toekomst en merkte
op dat Staatsolie – en ook Suriname
– alle talenten nodig heeft. Staatsolie
zal tegelijk met haar eigen groei en
ontwikkeling haar sociale plicht naar
de gemeenschap toe niet verwaarlo-
zen. Met de Staatsolie Vision 2020 als

basis zal een significante bijdrage wor-
den geleverd aan de vooruitgang van
de samenleving. “Uit hoofde van deze
sociale plicht zal bijzondere aandacht
worden besteed aan het leveren van een
tastbare bijdrage om het onderwijs naar
een topniveau te brengen. Willen wij
ons welvaarts- en welzijnspeil omhoog
brengen dan hebben we goed geschoold
en goed getraind kader nodig.”

Nieuwe fase
Het Staatsolie gebouw symboliseert vol-
gens Allan Lie Fo Sjoe, waarnemend
voorzitter van het universiteitsbestuur,
de nieuwe fase die de universiteit ingaat.
“Wij zijn bezig met een vernieuwings-
proces van het hoger onderwijs.” Hij
heeft het dan over de “structurele ver-
andering” van kandidaats- en doctoraal-
opleidingen naar de internationaal meer
gangbare bachelors- en mastersdiploma.
Als gelet wordt op ontwikkelingen in
andere landen die een lange ervaring
hebben met de bachelors/master (bama)
structuur, dan valt op dat een groot
deel van de bachelorstudenten gelijk na
afronding begint te werken. Een klein
deel gaat voor een masteropleiding,
waarvoor de universiteit een aanbod
moet hebben.
Edwin Wolf, minister van Onderwijs en
Volksontwikkeling, meent dat Suriname
meegaat in de regionale en internationale
trend om in eigen beheer masteropleidin-
gen, onderzoek en promotie van grote
wetenschappelijke waarde op te zetten.

Inauguratie Staatsolie Gebouw

Inauguration Staatsolie Building
Tangible Contribution to Lift 

Education to the Highest Level

Exactly two years after construction started, 
the Staatsolie Building was inaugurated on 
13 December 2007. This building houses the 
Faculty of Graduate Studies at the Anton de Kom 
University (Adek). The inauguration was held on 
Staatsolie’s 27th birthday.

Many were witness to this historic moment, includ-
ing the President of Suriname, His Excellency 
Runaldo Venetiaan, the Ministers of Natural 
Resources and Education, respectively Gregory 
Rusland and Edwin Wolf, the Staatsolie manage-
ment, the University Board, dignitaries, lecturers 
and students. Before the official opening many, in 
their speeches, pointed out the importance of well-
trained top officials and science practice for the 
development of Suriname. President Venetiaan 
named a number of progressive developments in 
Suriname since the establishment of the university 
in 1966. The establishment of Staatsolie in 1980, 
with its slogan Confidence in Our Own Abilities, 
and the growth of the company in the years there-
after were an important part of his speech.

Social responsibility 
The building is one of Staatsolie’s community 
projects in the scope of the company’s 25th

birthday on 13 December 2005. Although the 
estimates were exceeded, Staatsolie financed the 
additional cost. ‘We are proud that now education 
and research can be implemented at the highest 
level’, said Managing Director, Marc Waaldijk 

Tastbare bijdrage om onderwijs naar topniveau te brengen

Met het doorknippen van het lint door een student, president Runaldo Venetiaan en minister Gregory Rusland, is het 
Staatsolie Gebouw officieel in gebruik genomen.

The Staatsolie Building is taken into use. A student, President Runaldo Venetiaan and Natural Resources 
Minister Gregory Rusland, performs the official cutting of the tape.

Tekst / Text: Kailash Bisessar   Beeld / Photos: Ranu Abhelakh
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Dynamiek
De Adek universiteit heeft gekozen voor
een centrale faculteit die de masterop-
leiding coördineert: Faculty of Graduate
Studies. Het oprichten van zo’n facul-
teit vereist nieuwe en aanpassing van
bestaande onderwijswetgeving. Dat kan
nogal lang duren, dus is alvast een stich-
ting, het Institute of Graduate Studies &

Research (ISGR) opgericht die intern al
als faculteit wordt erkend.
Li Fo Sjoe verwacht dat de weten-
schapsbeoefening aan de Adek universi-
teit een duw in de goede richting krijgt.
De samenleving zal dat op den duur
moeten merken aan de deskundigen
die zullen afstuderen en de verworven
kennis zullen aanwenden om Suriname
verder te ontwikkelen.

Gregory Rusland, minister van Natuur-
lijke Hulpbronnen, benadrukt dat ver-
der dan naar het gebouw moet worden
gekeken. “De dynamiek zal moeten
uitstralen en de nagestreefde resultaten
op wetenschappelijk gebied, op eigen
kracht of in samenwerking met ande-
re instituten uit binnen- of buitenland,
mogen niet uitblijven.”

Internationaal gezicht
Voor minister Rusland is de inauguratie
van het Staatsolie Gebouw een belang-
rijke mijlpaal in de Surinaamse onder-
wijsgeschiedenis. Hij was voorzitter van
het universiteitsbestuur in de periode dat
de plannen voor de oprichting van het
IGSR werden gemaakt.
Gezien de grote maatschappelijke
bijdrage van zo’n instituut, moest de

at the inauguration. Waaldijk outlined the future 
plans. He stated that Staatsolie, and at the same 
time Suriname, needs talent. As Staatsolie grows 
it will not neglect its social responsibility towards 
society. The company’s Vision 2020 will serve as 
the basis for a significant contribution for develop-
ment of society. ‘Our social responsibility will drive 
us to pay special attention to a tangible contribu-
tion in order to lift education to the highest level. 
If we want to lift the level of our prosperity and 
well-being, we need educated and well-trained 
top officials.’

New Phase 
Allan Lie Fo Sjoe, acting chair of the University 
Board, said that the Staatsolie building symbol-
izes a new phase at the university. ‘We are in the 
middle of a reform process for higher education.’ 
Li Fo Sjoe was referring to the structural changes 
in which the current candidate and doctorate 
degrees will be replaced by the internationally 
more common bachelor and masters degrees.
Other countries, which are more experienced with 
the bachelor/masters (bama) structure, have seen 
their bachelor students entering the workforce 
immediately after completing their study. Only 
a small group continues studying for a masters’ 
degree. The university needs to have masters 
studies readily available.
Education Minister, Edwin Wolf, is of the opinion 
that Suriname follows the international trend to 
establish its own masters studies, research and 
promotion of high scientific value.

Dynamics
The Adek University has decided to establish the 
Faculty of Graduate Studies as central faculty for 
masters studies. For the new faculty new and 
adjusted education legislation is needed, but 
this will take a long time to realize. For now the 
faculty is established as a foundation, the Institute 
of Graduate Studies and Research (ISGR), but 
within university circles recognized as a faculty.
Lie Fo Sjoe expects science practice at the Adek 
University to get a positive incentive. Society will 
see the results in the scientists that graduate and 
offer their knowledge for further development of 
Suriname.
Natural Resources Minister, Gregory Rusland, 
emphasized that we need to look beyond the 
building. ‘The dynamics will have to beam and the 
goals set in scientific field, whether on our own or 
in cooperation with local or foreign institutes, must 
become visible.’

International picture
Minister Rusland considers the inauguration of 
the Staatsolie Building a very important milestone 
for the history of Surinamese education. He 
chaired the University Board when the plans for 
the ISGR were drafted. The importance of its 
social contribution justifies housing the institute 

Het Staatsolie Gebouw zal het internationaal gezicht van Suriname moeten helpen meebepalen.

The Staatsolie Building will have to shape Suriname’s appearance to the outside world.

Een groepsfoto met onder anderen president Venetiaan (m), geflankeerd door Marc Waaldijk, 
Allan Li Fo Sjoe en minister Rusland.

A group photo with, among others, President Venetiaan (c), flanked by Mark Waaldijk, 
Allan Li Fo Sjoe and Minister Rusland.
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behuizing goed genoeg zijn om de voor-
genomen wetenschappelijke activiteiten
te kunnen uitvoeren. Rusland was voor-
stander van een modern gebouw waarin
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
“actieve jonge en ervaren wetenschap-
pers aan het wetenschappelijk onder-
zoekswerk bezig zijn. Een gebouw dat
het internationaal gezicht van ons land
mede zal helpen bepalen.”
Een blik op en in het gebouw – een
ontwerp van de architect én universi-
teitsdocent Laurens Goedar – bevestigt
dat uitgangspunt. Dit was ook te halen
uit de positieve reacties van de aanwe-
zigen (onder wie universiteitsstudenten
en -docenten), die op 13 december een
rondleiding door het gebouw hebben
gekregen.

Innovatief
Voortbordurend op de sociale plicht van
Staatsolie, betoogde Waaldijk dat de
huidige sterke prijzen voor grondstoffen
op de wereldmarkt goede perspectieven
bieden om te investeren in de verdere
groei en ontwikkeling van Suriname.
“Jong kader met een hoge ontwikke-
lingspotentie, in het bijzonder vakspe-
cialisten in de mijnbouw en geologie
zullen nodig zijn om verder inhoud te
geven aan de nieuw geformuleerde doe-
len [van Staatsolie].”
Waaldijk meent dat er ingespeeld moet
worden op het wereldwijd tekort aan
vakspecialisten in de petroleumindu-
strie. Staatsolie heeft ook te lijden van
dit tekort. “Er zal nog meer geïnvesteerd

moeten worden in onze eigen mensen,
zodat kan worden ingespeeld op de grote
behoefte in de toekomst aan innovatief
denkend kader. Dit nieuw instituut biedt
daartoe goede perspectieven.”
Om het instituut een impuls te geven,
heeft Staatsolie toegezegd de masters-
en promotieopleidingen voor het eerste
jaar gedeeltelijk te financieren.

Mooi resultaat
Minister Wolf noemt de realisatie van
het gebouw een “mooi resultaat” van de
samenwerking tussen de universiteit en
het bedrijfsleven. Ook heeft Staatsolie
met de financiering van het gebouw en
de inrichting getoond maatschappelijk
ondernemen hoog in haar vaandel te
hebben.
Waaldijk pleitte in zijn toespraak ook
voor een hechtere samenwerking tus-
sen onderwijsinstituten en het bedrijfs-
leven, in het bijzonder de mijnbouw-
en petroleumsector. Daarbij moet het
onderwijs worden afgestemd op de
behoefte. “Staatsolie is bereid om
samen met alle stakeholders te kij-
ken naar een beter gestructureerde
samenwerking die continuïteit kan
bewerkstelligen en de kwaliteit van
onze opleidingen verder kan ontwik-
kelen.” Hij hoopt dat Staatsolie, maar
in het bijzonder Suriname, op termijn
de vruchten mag plukken van een goed
opgeleide samenleving die zal moeten
zorgen voor een verantwoorde en duur-
zame ontwikkeling van het land.

in a good building to carry out 
its proposed scientific activi-
ties. Rusland favored a modern 
building which offers the oppor-
tunity for young, active as well 
as experienced scientists to do 
research throughout the day. 
A building that will help draw 
a picture of Suriname interna-
tionally. Viewing the building, 
which was designed by Laurens 
Goedar, architect and university 
lecturer, that concept comes to 
life. The various guests which 
were taken on a tour of the 
building on December 13 (both 
students and lecturers) were all 
praises for the design.

Innovative 
Dwelling on Staatsolie’s social 
responsibility, Waaldijk stated 
that the current high prices for 
raw materials on the world mar-
ket offer good opportunities to 

invest in the further growth and development 
of Suriname. ‘Young top officials with a high 
development potential, namely specialists in the 
mining and geology fields are needed to imple-
ment [Staatsolie’s] new objectives.’ Waaldijk is 
of the opinion that we should capitalize on the 
global shortage of specialists in the oil industry. 
Staatsolie also suffers from this shortage. ‘We 
will have to invest more in our staff, so that we 
can capitalize on the big demand for innovatively 
focused officials. This new institute offers good 
prospects to that goal.’ 

Excellent result
‘Putting down the building is an excellent result 
of cooperation between the university and private 
enterprise’, said Minister Wolf. By financing and 
equipping the building Staatsolie has proven to 
embrace the principle of social entrepreneurship.
In his speech Waaldijk argued for closer coop-
eration between education institutes and private 
enterprise, mainly the mining and oil industries. 
Education will have to be tuned to the demand. 
‘Staatsolie is willing to exchange views with all 
stakeholders to realize a better cooperation which 
will in turn guarantee the quality of our education.’ 
He hopes that Staatsolie, but more specifically 
Suriname, will be able to reap the fruits of a well-
educated society which will have to see to respon-
sible and durable development of the country. 

Rondleiding voor docenten, studenten en gasten na de officiele plechtigheden.

A tour through the building for lecturers, students and guests after the official ceremony.
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In het TA58-gebied is medio janu-
ari een interessant proefproject 
gestart. Op drie bestaande produc-
tiebronnen met een hoog waterge-
halte is een electric submersible 
pump (ESP) geplaatst. Het is de 
eerste keer dat in Suriname ESP 
wordt toegepast in de olieprodu-
cerende bronnen. 

E lectric submersible pump (ESP) is
een productiesysteem bestaande uit

een uit meerdere trappen opgebouwde
centrifugale pomp gekoppeld aan en
aangedreven door een ondergrondse
elektromotor waarvan de snelheid aan
het oppervlak aangepast kan worden.
Aanpassing van de snelheid gebeurt met
een electronic speed controller. In de
oliewereld wordt de ESP veel gebruikt.  
Bij Staatsolie is het gebruik van de

progressive cavity pump (PCP) op
productiebronnen standaard. De zoge-
noemde Moynopomp is een PCP, een
in de oliebron aangebrachte pomp die
bovengronds wordt aangedreven met
een elektromotor via een aandrijfstang
binnen de verbuizing. Hiermee wordt
olie vanuit het reservoir naar het opper-
vlak gepompt.

Een van de belangrijkste verschillen
tussen beide typen pompen is dat met de
ESP een hogere pompsnelheid, en dus
een hogere volumeproductie, kan wor-
den gehaald. Hierdoor kunnen de bron-
nen op hun maximale capaciteit worden
geproduceerd. Met de ESP kunnen tus-
sen de 1500 en 2200 vaten fluid (olie,
gas, water en sedimenten die samen met
de olie uit de grond komen) naar boven
worden gepompt; het maximum van de
PCP is ongeveer 800 vaten.

The Electric Submersible Pump 
Pilot Project

In mid January an interesting pilot project was 
started in the TA58 area. Three existing produc-
tion wells with a high water percentage were 
outfitted with an electric submersible pump (ESP). 
It is the first time ESP is applied in oil producing 
wells in Suriname.

The Electric Submersible pump (ESP) is a produc-
tion system consisting of a multistage centrifugal 
pump connected to and driven by an underground 
electric motor, of which the speed can be regulat-
ed at the surface. The speed is adjusted through 
an electronic speed controller. ESP is a widely 
used practice in the oil industry.
Staatsolie currently uses the Progressive Cavity 
Pump (PCP) in production wells. The so-called 
Moyno pump is a PCP. This is a pump placed 
over the oil well, driven by an electro motor at the 
surface through a drive shaft in the pipe system 
used for transporting the oil to the surface.

One of the principal differences between both 
types of pumps is that ESP offers a higher speed, 
resulting in a larger production capacity. In this 
way wells can produce their maximum capacity. 
ESP enables a production of 1,500 to 2,200 bar-
rels of fluid (oil, gas, water and sediments simul-
taneously pumped up with the oil) while PCP’s 
maximum is at 800 barrels.

The focus is achieving a higher production per 
well, so more crude. The pilot project is one of 
the optimizing projects to increase production and 
to sustain it at 16,000 barrels a day. For the ESP 
project three wells with a water percentage of 95 
percent were chosen. These wells have a greater 
potential than the ones utilized currently.

‘We want to find out how these wells react to 
another type of technology,’ says project super-
visor Elred Anthony, Superintendent Production 
Engineering. He explains that the three wells have 
been chosen after thorough analysis. ‘They have 
had a stable water cut in the past two years. They 
also have the capacity to produce more, thus 
making a larger percentage of the oil reserves 
available.’ Application of ESP might result in an 
additional 20 to 25 barrels of oil for these wells. 
‘The extra revenues will recover the costs of the 
new pumps within a year’, says Anthony. ‘These 
pumps have a life of five years, but this may be 
expanded through regular maintenance.’
The project team, headed by Production Engineer 
Guinio Grauwde, consists of Staatsolie crews from 
Engineering, Utilities, Field Production and Well 
Services. Together with staff from Weatherford, a 
company specialized in ESP, three ESP systems 

Proefproject met ander soort pomp
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Een medewerker aan het werk tijdens de installatie van de electric submerisble pompen.

A worker at the installation of the electric submersible pumps.

Tekst/Text: Kailash Bisessar
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De strategie is om een hogere bronpro-
ductie – dus ook meer olie – te halen.
De pilot is één van de optimalisatiepro-
jecten om de productie te brengen en te
houden op 16.000 vaten olie per dag.
Voor het ESP-proefproject zijn 3 bron-
nen uitgekozen die een watergehalte
hebben van ongeveer 95 procent. Deze
bronnen hebben de potentie om meer
olie te produceren dan nu het geval is.
“We willen nagaan hoe deze bronnen
zich zullen gedragen na toepassing van
een andere soort technologie,” zegt pro-
jectleider Elred Anthony, superintendent
Production Engineering. Hij legt uit dat
de uitgekozen bronnen na een grondige
analyse zijn uitgekozen. “Ze vertonen
een stabiele waterpercentage, water cut,
de afgelopen twee jaren. Voorts hebben
ze de potentie meer te produceren, waar-
door een groter percentage van de oliere-
serves kan worden geproduceerd.”. Ver-
wacht wordt dat met de toepassing van
de ESP deze bronnen elk tussen de 20
en 25 barrels meer olie kunnen produce-
ren. “Met deze meeropbrengsten zijn de
kosten voor de installatie van deze pomp
binnen een jaar terugverdiend”, rekent
Anthony uit. “Deze pompen kunnen
zo’n 5 jaar mee, maar met regelmatig

onderhoud kan dat langer.”
Het projectteam, geleid door Production
Engineer Guinio Grauwde, bestaat uit
Staatsolie personeel van de afdelingen
Engineering, Utilities, Veld Productie en
Well Services. Samen met medewerkers
van het in ESP gespecialiseerd bedrijf
Weatherford zijn in de derde week van
januari 2008 drie ESP-systemen suc-
cesvol geïnstalleerd. De drie bronnen
zijn opgestart met 1500 barrels fluid
en zijn stapsgewijs verhoogd naar circa
2200 barrels per dag. De olieproductie
uit deze bronnen was na een maand al  
gestegen van 138 naar 310 barrels per
dag. De tot nu toe gerealiseerde produc-
tietoename per bron is gelijk aan dat van
een nieuwe bron in Tambaredjo, echter
zijn de investeringskosten minder dan de
helft van een nieuwe bron.

Het proefproject zal 1 jaar duren, waar-
bij zal worden onderzocht of er sprake
is van een “duurzame productieverho-
ging”. Afhankelijk van de resultaten zal
over de verdere aanpak worden beslist.
Indien bij bevredigende resultaten wordt
besloten om de proef uit te breiden, zal
rekening moeten worden gehouden met
het elektriciteitssyteem, omdat de ESP

4 tot 5 keer meer energie verbruikt dan
de PCP. “We zijn enthousiast, er is
potentie”, zegt Anthony. “In dit deel
van het veld zijn er veel van zulke
bronnen en een positieve uitkomst
van deze pilot kan ervoor zorgen dat
we de olieproductie uit het TA58 veld
kunnen verhogen.”

De 325 leerlingen waaronder ook 
de kleuters van de OS Latour II, 
kunnen nu gebruik maken van 
hun eigen sanitaire voorzieningen.

Staatsolie bouwde een nieuwe toilet-
tengroep voor de jongens, meisjes en
leerkrachten  Voor de garantie van de
watervoorziening is er een watertank
en hydrofoor geplaatst.

Ingrid Waterval, leerkracht van de
zesde klas, heeft een belangrijke bij-
drage geleverd tijdens de voorbereidin-
gen en bouw van dit sanitair project.
Op 23 januari mocht het schoolhoofd,
Ruth Breinbrug officieel de sleutels in
ontvangst nemen van de nieuwe toilet-
tengroepen voor de Openbare School
Latour II.

De Openbare School Latour werd in
1992 opgedeeld in twee scholen, de lin-

kervleugel werd de OS Latour II en de
rechtervleugel werd de OS Latour I, die
beide op één terrein zijn gehuisvest. De
reeds aanwezige toilettengroep hoort
bij OS Latour I. Het huidige leerlin-
genbestand op het schoolterrein op de
dagschool is 885. De leerlingen die
de scholen bezoeken zijn van de buur-
ten: Winti Wai, Toekomstweg, Saron,
Ephraimzegen, Latour, Menckendam,
Ramgoelam, Pontbuiten, Vierkinderen-
weg, Kweeklust, Abra Broki, Sunny
Point  en omgeving. Ook de middag
schoolleerlingen zullen gebruik maken
van deze nieuwe faciliteiten.

Door het opzetten van dit project
draagt Staatsolie wederom bij aan
enkele facetten die nodig zijn bij de
groei van het Surinaamse kind name-
lijk, goed drinkwater en sanitaire voor-
zieningen.

Openbare School Latour II 
krijgt toilettengroep

Restrooms for the 
Latour II Public School

The 325 students at the Latour II Public School, 
including the kindergartners, now have their own 
restrooms.
Staatsolie had new restrooms built for the boys, 
girls and teachers. To guarantee the water supply, 
a water tank and a water pump were installed 

Ingrid Waterval, teacher in the eighth grade, played 
a major role in the preparation stage and during 
the construction of this project. On 23 January 
Ruth Breinbrug, principal, officially received the 
keys to the new restrooms at Latour II.
The Latour Public School was split in two separate 
schools in 1992. The left wing became OS Latour 
II while the right wing was named OS Latour I. Both 
school share the same school yard. OS Latour I 
controlled the already existing restrooms. There 
are 885 students at this day school daily. The 
students are from the Winti Wai, Toekomstweg, 
Saron, Ephraimzegen, Latour, Menckendam, 
Ramgoelam, Pontbuiten, Vierkinderenweg, 
Kweeklust, Abra Broki, Sunny Point and surround-
ing residential areas. The students of the afternoon 
school also use these facilities.
With this project Staatsolie has once again con-
tributed to a few aspects necessary for the growth 
of Surinamese children, to wit potable water and 
proper sanitation. 

were successfully installed in the third week of 
January 2008. The wells started at a production of 
1,500 barrels fluid, which was gradually increased 
to 2,200 barrels a day. After a month the oil pro-
duction in these wells climbed from 138 to 310 
barrels a day. The production increase equals that 
of a new well in the Tambaredjo field, but the cost 
are less than half for a new well.
The pilot project will take one year, during which 
the durability of the production increase will be 
assessed. These results will determine the further 
course of action. If the results are satisfactory to 
such an extent that expansion of the pilot project 
is determined, the electricity system will have to 
be taken into consideration, since the ESP system 
uses four to five times more energy than the PCP. 
‘We are enthusiastic, because there is potential’, 
says Anthony. ‘This part of the field has many 
of such comparable wells, and a positive result 
of this pilot will results in an increase of the oil 
production in the TA58 field.’ 

Tekst / Text: Sharine Silos-Sluer
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Olieweetjes Oil & Gas News

Nigeria to Turn NNCP to World Player
The Nigerian government will split the national oil & gas giant NNPC (Nigeria 
National Petroleum Company) up to 5 independent companies. The new 
upstream company will have to develop itself to an exploration and production 
unit also with activities outside Nigeria. Purposes of the division are to make 
responsibilities clear, strengthen public control on activities and to attract 
private capital for investments.  

WEF Forecasts Energy Supplies As Key Risk in 2008
Stable global energy supplies will be a major risk area for countries in 2008, 
according to a report published by the World Economic Forum (WEF), sig-
naling that the issue is facing the highest levels of political and economic 
uncertainty in a decade. 
WEF said that new thinking and concerted action by business leaders and 
public policymakers were critical to address the problem. Fossil fuel supplies 
are expected to become tighter over the next 2 decades, and more price 
shocks are likely to happen. 
The report – produced together with a group of insurers and finance experts 
– said that securing energy supplies and cutting carbon emissions simultane-
ously will be difficult to achieve. “With predictions of a 37% increase in oil 
demand over current levels by 2030, the report sees limited scope for a fall in 
energy prices over the next decade,” WEF reported. “This may be good news 
for oil and gas producers, but it creates an inherent mismatch between those 
who bear risk and reward, which should be addressed through better dialogue 
at all levels,” the group added. (OGJ) 

Nigeria wil NNCP ombouwen tot wereldspeler
De Nigeriaanse regering wil de huidige nationale olie- en gasreus NNPC
(Nigeria National Petroleum Company) opsplitsen in vijf onafhankelijke
bedrijven. Het nieuwe upstreambedrijf moet zich daarna ontwikkelen tot
een exploratie- en productie-eenheid die ook buiten Nigeria actief zal zijn.
NNPC wordt opgebroken om verantwoordelijkheden helder te maken, pu-
blieke controle op het doen en laten te versterken en om particulier kapitaal
aan te kunnen trekken.

WEF: energievoorraden in 2008 risicofactor
Stabiele wereldenergievoorraden zullen in 2008 voor veel landen een be-
langrijke risicofactor vormen, stelt een rapport van het Wereld Economisch
Forum (WEF). Hiermee geeft het WEF aan dat dit onderwerp de grootste
politieke en economische onzekerheid binnen een decennium zal vormen.
Verandering in denken en gerichte actie van zakenleiders en beleidsbepa-
lers zijn noodzakelijk om deze uitdaging het hoofd te bieden. De voorraden
fossiele brandstoffen zullen naar verwachting slinken in de komende 20 ja-
ren en meerdere prijserupties zijn te verwachten. Het rapport, samen gepro-

energievoorraden veiligstellen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminde-
ren een moeilijke taak is. “Tegen de achtergrond dat tegen 2030 de vraag
naar olie met 37% zal zijn toegenomen, zien we weinig ruimte voor daling
van de energieprijzen in de komende 10 jaren”, vervolgt het WEF-rapport.
“Dit lijkt goed nieuws voor olie- en gasproducenten, maar het vormt een
verkeerde combinatie van risico’s en voordelen. Dit zal moeten worden
aangepakt door een beter dialoog op alle niveaus.” (OGJ)

Voor dit interview schuif ik aan bij een mooie en
charmante vrouw. Janice Gajadien-Joella is al 12½
jaar deel van Staatsolie, haar tweede familie. Zij heeft
de leiding over de afdeling Legal Affairs die nu uit
drie personen bestaat.
“De afdeling bestond er nog niet toen ik voor mijn
Rechtenstudie stage liep bij Controlling. Mijn bege-
leider was Ben Halfhide van het advocatenkantoor
Lim A Po, omdat er in het bedrijf geen jurist was. Er
bleek een noodzaak om een afdeling Legal Affairs op

te zetten en ik verleende daarbij de assistentie. Zo werd ik de eerste ‘jurist’ in dienst
van Staatsolie. Ik was jong in het vak en werd waar nodig met juridisch advies
bijgestaan. Op deze manier heb ik de hele groei van de afdeling meegemaakt. Een
project waar ik echt trots op ben, omdat ik daar nauw bij betrokken ben geweest,
is het rechtstreeks onderbrengen van de verzekeringen van Staatsolie in het bui-
tenland. Dit heeft voor Staatsolie grote voordelen opgeleverd. Het zijn vaak heel
zwaarwichtige zaken die we op ons bord krijgen en waar we advies over moeten
uitbrengen, maar we streven er naar een wezenlijke bijdrage te blijven leveren. De
impact die je als employee door jouw werk teweeg kan brengen, vind ik geweldig.
Ik behandel een ieder met respect. Of dat nou een boer is uit Saramacca of een
wederpartij uit het buitenland. Het is makkelijker oplossingsgericht te denken als jij
je in de schoenen van een ander kan verplaatsen.”
Na het werk vindt Janice het fijn om weer thuis te komen bij haar eerste familie,
haar gezin. “Ik heb twee minderjarige zonen. Aan het einde van mijn werkdag gaan
we gezellig bijpraten over het verloop van onze dag. M’n oudste zoon is een echte
dromer en heel open van aard, wat dat betreft lijkt hij heel erg op me. De jongste is
heel lief, maar kan daarentegen het huis behoorlijk op stelten zetten.’

I Treat Everyone with Respect

For this interview I visit a very beautiful and charming woman. 
Janice Gajadien-Joella has been part of Staatsolie for 12½ 
years. It is her second family. She heads the Legal Affairs depart-
ment that now has a staff of three.
‘This department had not yet been established during my intern-
ship at Controlling. My supervisor back then was Ben Halfhide 
from the Lim A Po Law firm since the company had no jurist. The 
need for a Legal Affairs department was evident and I assisted in 
establishing one. I became the first jurist working for Staatsolie. 
I was a greenhorn, but I received much legal advice. I have wit-
nessed the growth of the department from close-by. One project 
I’m particularly proud of, because of my close involvement, was 
the direct insurance of Staatsolie abroad. This had several ben-
efits for the company. We often deal with very ponderous issues, 
for which we have to advise the management, but we keep on 
trying to make a significant contribution. I like the impact an 
employee can bring about through his/her work.
I treat everyone with respect. Be it a farmer from Saramacca or a 
foreign opponent. It is easier to find a solution if you can think like 
your opponent.’ For Janice there is nothing better than going 
home after work to be with her first family. ‘I have to minor 
sons. After work we discuss the events of the day. My eldest 
son is a real dreamer, and he is quite frank. He is very much 
like me in that respect. My youngest is charming, but he can 
turn the house upside down.’ 

Jubilarissen/Jubilarians
“Ik behandel een ieder met respect”

Tekst / Text: Sherida Asinga
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 “Stressful, maar successful”
Wie bij Staatsolie kent haar niet? Je kunt de van
nature grijze haartooi niet mislopen. “Werken bij
Public Relations,” vertelt Sharine Silos-Sluer, “doe
je 1x 24 uur. Het is vooral belangrijk dat je flexibel
bent. Ik werkte eerst in de bibliotheek als assistent.
Ik kwam op verzoek van ons afdelingshoofd ‘slechts’
assistentie verlenen en ben er gebleven. M’n leven
kwam hierna in een stroomversnelling. Op PR werd
ik als assistent ‘on the job’ getraind. Ik ben met de
afdeling meegegroeid. Naderhand heb ik verscheidene

trainingen gevolgd en maakte promotie tot PR Officer.”
Sharine is verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen. “Dit is vooral stress-
ful werk, maar uiteindelijk lukt het me toch ‘successful’ te zijn,”zegt ze lachend. “Als ik
met de aankleding bezig ben, kan ik mijn creativiteit botvieren. Ik ga vaak met een idee
rondzwalkend in m’n hoofd naar bed en sta er weer mee op.” Het Raffinaderij monu-
ment ter ere van het 10 jarig-bestaan het afgelopen jaar, hielp zij mede ontwerpen.
“De meeste hoogtepunten van het bedrijf zijn ook de mijne vanwege mijn betrok-
kenheid bij de voorbereidingen zoals de ingebruikname van de Raffinaderij, het
startsein en de bouw van de pijplijn Tout Lui Faut-Paranam, de ingebruikname van
TA58 en de uitgebreide viering van 25 jaar Staatsolie. Een speciaal moment in m’n
loopbaan was mijn jubileumviering. Ik had mijn wens kenbaar gemaakt om in plaats
van een feest graag een gehoorapparaat te willen schenken aan enkele kinderen van
de Kennedystichting. De stichting maakte op verzoek een selectie en daaruit werden
drie meisjes gekozen van 6, 11 en 17 jaar die het apparaat het hardst nodig hadden.
Deze meisjes hoorden voor het eerst in hun leven hun moeders stem. Het was een heel
emotioneel moment.” Sharine heeft een positieve instelling die er volgens haar voor
moet zorgen dat je met een ieder over weg kunt. “Bij PR vormen we in elk geval
een goed en hecht team.”

Stressful Yet Successful

Who at Staatsolie does not know her? You cannot possibly miss 
the naturally grey-headed woman. ‘Working at Public Relations 
is a 24-7 job,’ says Sharine Silos-Sluer. ‘The most important 
requirement is that you’re flexible. At first I worked as an assis-
tant in the library. The PR department head asked me to assist 
at PR, and so I never left again. My life entered a rapid after 
that. At PR I got an on-the-job training as an assistant. I grew 
with the department, had various trainings and was promoted 
to PR Officer.’
Sharine is in charge of organizing events. ‘This is the stressful 
part of my job, but in the end I manage to get it done,’ she says 
with a smile. ‘When I’m busy decorating, I let my creativity run 
wild. I go to bed with an idea and I get up in the morning still think-
ing about it.’ Sharine helped design the monument commemorat-
ing the 10th anniversary of the Refinery. ‘Several of the company’s 
highlights are connected to mine because of my involvement at 
the preparations, including the inauguration of the Refinery, the 
start and the construction of the Tout Lui Faut-Paranam pipeline, 
the inauguration of TA58 and the sumptuous celebration of the 
company’s 25th anniversary. A very special moment in my career 
was my jubilee celebration. I did not want a party. Instead I 
wanted a hearing aid for a few students at the Kennedy Stichting. 
The foundation, at our request, made a pre-selection, after which 
three girls of 6, 11 and 17 were finally selected. For the first time 
in their lives, these girls were able to hear their mother’s voice. It 
was a touching moment.’ Sharine has a positive attitude, which, 
as she puts it, will make it possible to get along with everybody. 
‘At PR we are a solid team anyhow.’ 

“Buiten Staatsolie geen betere”
Robby Amain, een echte nationalist, zoals hij
zichzelf omschrijft kwam in augustus 1995 zijn
krachten geven aan Staatsolie. “Voor het sollicita-
tiegesprek moest ik me melden bij Ben Nuboer, in
de wandelgangen bekend als ‘tigri’. Voor mij een
indicatie dat er met hem niet viel te grappen. Ik ben
er heelhuids doorheen gekomen, want ik werd aan-
genomen als Field Engineer bij Maintenance.”
Amain was nog maar net in dienst en werd meteen

voor een uitdaging geplaatst. “Er werd indertijd gebruik gemaakt van de ‘Laval’
pompen maar die waren niet tegen water bestand wat voor de nodige problemen
zorgde bij de productie-installaties. Mij werd gevraagd een geschikte pomp te
zoeken.” Amain introduceerde toen de horizontale moynopomp: de moyno1000.
De verticale moynopomp was al sinds 1984 in gebruik. “De onzekerheid over de
werking van deze pomp vrat zodanig aan me, dat ik er niet van kon slapen. Als
ik eraan terugdenk wat ik doorstaan heb: de uitkomst was het allemaal waard.
De horizontale moynopompen, intussen gemoderniseerd, werken al dertien jaar
uitstekend. Ik heb een basisprincipe; wat je niet voor jezelf wil, moet je een ander
ook niet aandoen. Vandaar dat ik met recht kan zeggen dat ik het heel goed kan
vinden met mijn collega’s en superieuren. Ben Nuboer is voor mij ondanks zijn
strengheid een grote stimulans. Hij heeft laten zien wat terugvechten betekent en
dat je nooit het hoofd moet buigen. Volgend jaar hoop ik mijn Rechtenstudie af te
ronden. Ik wil me graag inzetten voor de minderbedeelden en voor de Marrons in het
bijzonder. In mijn vrije tijd verzorg ik voorlichtingprogramma’s op twee radiostations
en op tv heb ik het programma ‘luku dosu’ waarin er allerhande onderwerpen aan de
orde komen.” Amain kan lekker koken en ‘sport’ graag vanaf de tribune. Hij is een
fervent goldenoldiesliefhebber. Zijn lievelingsnummer: “God blessed our love”
van Al Green. Na 12 ½ jaar Staatsolie: “Buiten Staatsolie is er geen betere en daar
bedoel ik niet alleen het salaris mee, maar vooral de kennismogelijkheden en de
omgeving. Die zouden we veel meer moeten koesteren.”

There Is None Like Staatsolie

Robby Amain, a true nationalist, as he describes himself, joined 
the Staatsolie crew in August 1995.
‘For my job interview I had to report at Mr. Ben Nuboer, a.k.a 
‘Tigri’ in Staatsolie circles. I knew right off that this wasn’t a man 
to joke with. I ‘survived’ the interview and was appointed Field 
Engineer with the Maintenance department.’
Amain was barely settled when he got a challenge. ’In those 
days we used the Laval Moyno pumps, but they were not water 
resistant, which caused quite some problems at the production 
installations. I was then ordered to find a suitable pump.’
Amain introduced the horizontal Moyno pump. The vertical ver-
sion of this type had been in use since 1984. ‘I was so uncertain 
about it’s functioning that I could hardly sleep at night. Thinking 
back on what I’ve been through, I’d say the result is worth the 
aggravation. The horizontal Moyno pumps have been functioning 
perfectly for the past 13 years.
I live by a basic principle: don’t do unto others, what you definitely 
would not do unto yourself. I can therefore state that I can get 
along great with my colleagues and superiors. Ben Nuboer is my 
incentive, however harsh he may appear. He has shown me what 
fighting back is all about and he taught me never to bow the head. 
Next year, I hope to complete my study of law. I want to devote 
my time and energy to the needy in general and the Maroons in 
particular. In my spare time I present informative programs on 
two local radio stations and ‘Luku Dosu’, a television program 
covering a wide number of issues.’ Amain is an excellent cook 
and he practices sports, watching. He likes golden oldies, with Al 
Green’s God Blessed our Love as his favourite. After 12½ years at 
Staatsolie he proclaims: ‘There is none like Staatsolie and I don’t 
just mean the salary, but the opportunities to gain knowledge and 
the surroundings. We should cherish both better. 
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Personalia/Personnel News (December 2007 - Februari 2008)

JUBILARISSEN/JUBILEES
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT JUBILEUMDATUM/DATE

25 dienstjaren/years
Chikhoer S. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 januari/January
Kali P. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 januari/January
Wirosono S. Stores Procurement 1 januari/January
Gopalrai C. Field Production Tambaredjo 1 januari/January
Bisai-Doerga S. Refining & Marketing Directorate 21 februari/February

12½ dienstjaren/years
Jhagroe H. Stores 17 januari/January
MacDonald D. Procurement General 1 januari/January
Silos-Sluer S. Public Relations 17 januari/January
Dompig M. Marketing 17 januari/January
Amain R. Utilities 15 februari/February
Baldew N. Engineering & Construction 1 januari/January
Soeknandan A. Engineering & Drilling 7 februar/February
Chandrikasingh D. Administrative Organisation 1 februari/February
Gajadien J. Controlling General 1 januari/January
Harpal J. Drilling 15 februari/February
Graanoogst F. Petrofysics & Special Projects 1 januari/January
Karselan F. Crude Treatment TA58 23 februari/February
Rozen S. Field Production Tambaredjo 23 februari/February
Tedjai R. Calcutta Asset Team 23 februari/February

GETROUWD/MARRIED
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT MET/TO

Ramdajal R. Production Geology Gokoel S.
Daan J. Engineering & Construction Sweet M.
Monsels D. Exploration Ritfeld M.

NIEUW/NEW
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT

Sendar J. Jr. Internal Auditing Officer Internal Auditing
Jie-A-Looi M. Jr. Exploration Geologist Exploration
Djasman-Martoredjo M. Purchasing Assistant I Procurement Operational Services
Durga S. Jr. Industrial Engineer Corporate Planning
Jong-A-Pin S. Jr. Reservoir Engineer Reservoir Engineering
Asinga S. PR Assistant Public Relations
Macnack J. Refining Operator III Refining Operations
Libretto O. Refining Operator III Refining Operations
Thakoer L. Refining Operator III Refining Operations
Blanker R. Refining Operator III Refining Operations
Wagimin J. Refining Operator III Refining Operations
Nijman N. Electrical & Instrumentation Engineer Maintenance Engineering & Document Control

PENSIOEN/RETIRED
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

Kamidi T. Utilities

GEBOREN/BORN
NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT

Jay Daan J. Engineering & Construction

Gianni Gajapersad W. & 
Gajapersad-Van Dijk T.

Maintenance Engineering & Document Control 
Engineering & Construction

Ohm Mohan A. Wellsite Geology
Arihyan Richaards H. Refining Operations
Darshana Bhiekemsing D. Refining Operations
Cherena Olieberg P. Field Production Tambaredjo
Shivam Kasi C. Field Production Tambaredjo
Sneha Nagesar A. Drilling
Kymora Jubitana C. Procurement Projects.

PROMOTIE/PROMOTION
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT

Kartoredjo H. Team Leader Reservoir Engineering
Mwakipesile L. Team Leader Production Geology
Doelahmarsidi Z. Production Geologist Production Geology
Rambaran-Mishre V. Team Leader Exploration & Production Data Management
Lumsden S. Supervisor Mechanical Engineer Engineering & Construction
Kertotiko D. Superintendent Engineering & Construction
Toelsie S. Sr. Production Engineer Production Engineering
Goerdajal P. Manager Production Operations General
Soekhlal R. Sr. Electrical & Instrumentation Engineer Utilities
Asmoredjo J. Electrician I Utilities
Hemradj C. Electrician I Utilities
Amatsahlan F. Electrician II Utilities
Bissumbhar R. Superintendent Field Production Tambaredjo
Gopie I. Well Operator II Field Production Tambaredjo
Changur P. Well Mechanic I Calcutta Asset Team
Tomokarijo P. Facility Operator I Calcutta Asset Team
Pansa A. Facility Operator I Calcutta Asset Team
Relyveld J. Electrician I Calcutta Asset Team
Nohar P. Head Mechanic Heavy Equipment Maintenance

UIT DIENST/RESIGNED
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

Sweeb P. Applications ICT
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On 15 February, the E.P. Meyer Lyceum (‘Lyceum 2’) at 
the Weidestraat has inaugurated four new labs. Staatsolie 
has contributed significantly to this US$ 150,000 project. 
The school has collected the greater part of the funds 
through its building committee, which was installed six 
years ago. Staatsolie has lent a helping hand because of 
the educational nature of the project and the fact that the 
labs meet safety and environment requirements.
The labs are for biology, physics and chemistry. After the 
official opening, students performed a test in one of the 
chemistry labs financed by Staatsolie.

Het E.P. Meyerlyceum (‘Lyceum 2’) aan de Weidestraat heeft op 15 februari
4 nieuwe practicumlokalen in gebruik genomen. Staatsolie heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd aan het project dat zo’n US$ 150.000 heeft gekost.
Zelf heeft de school met fondsvormende activiteiten – 6 jaren geleden is een
bouwcommissie ingesteld – een behoorlijk deel van de financiën verzameld.
Staatsolie heeft de helpende hand uitgestoken, vanwege het educatief karakter
en het feit dat de practicumlokalen aan veiligheids- en milieueisen voldoen.
De practicumlokalen zijn bestemd voor de vakken biologie, natuurkunde
en scheikunde. Na de officiële handelingen, gaven studenten in een van
de scheikundelokalen – dat compleet door Staatsolie is gefinancierd – een
demonstratieproef.

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

Practicumlokalen EP Meyer Lyceum
Labs for EP Meyer Lyceum

Tekst/Text: Kailash Bisessar
 Beeld/Photos: Ranu Abhelakh

Studenten bezig met een scheikundeproef in het nieuw practicumlokaal. / Students performing a chemistry test in the new lab.

Ben Nuboer, directeur Refining & Marketing, knipt samen met een student het lintje door.  

Ben Nuboer, Director Refining & Marketing, assisted by a student, performs the official 
cutting of the tape.  

Mw. Doelwijt. directrice van de school, geeft een rondleiding 
in een van de nieuwe practicumlokalen.

Principal Mrs. Doelwijt gives a tour of the new labs.


