
VOEKS Gaat Offshore - Scenario
Elke 2 jaar moeten wij bij de
NAM een week lang op
training op de Maasvlakte in
Rotterdam, om onze “basis”
trainingen op peil te houden,
en op te frissen. Ik week niet
hoe dit in het verleden ging,
maar zolang als dat ik
offshore werk gebeurt dit
eigenlijk al, en wordt dit de
“Scenario Week” genoemd.
Deze training, welke 5 dagen
duurt zit boordevol leuke,
maar soms ook minder leuke
trainingen. Enkele van deze
trainingen zijn Fire Fighting,
Heli Fire Fighting, Vrijeval
boot, Fast Rescue Boot,
EHBO, HLO en Gasmeten.

← Een van de leukere trainingen
is het varen en manoeuvreren
met een FRC (Fast Rescue Craft).
Met deze snelle speedboot
voeren wij reddingsoperaties op
zee uit wanneer er iemand
overboord geslagen is. Dit soort
boten varen met 30 knopen over
een ruwe zee en vereisen redelijk
wat kennis en kunde om onder
controle te krijgen en houden,

Wist je dat:
De NOGEPA of Nederlandse Olie en
Gas Exploratie en Productie Associatie is
ontstaan in 1974. Het behartigt de
belangen van bedrijven die in Nederland
vergunningen hebben om gas of olie op
te sporen en te winnen. En daarnaast
o.a. ook toezicht houdt op de inhoud van
de trainingen zoals wij die volgen bij een
instantie als RelyOnNutec.
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Helikopter Fire Fighting is een →
van de verplichte onderdelen
voor een HLO (Helicopter
Landing Officier). Een HLO is de
“baas” bij helikopter bewegingen
(landingen, personen etc) op een
offshore locatie. Bij de training
leer je hoe je om moet gaan bij
verschillende calamiteiten. Denk
hierbij aan een heli crash, cargo
brand of een omgevallen heli.
Helikopter branden zijn niet de
makkelijkste branden om onder
controle te krijgen, dit komt mede
door de uiterst brandbare Jet-A1
brandstof. Blussen met water is
niet voldoende en men moet
gebruik maken van schuim en
CO2. Vergeet ook niet de
personen die in de heli zitten bij
een crash of brand.

De vrije val boten zijn →

misschien wel onze
belangrijkste ontsnappings-
middel als het er op aan komt
wanneer je een platform moet
verlaten om wat voor reden
ook. Denk hierbij aan een
oncontroleerbare brand,
explosie of een schip welke op
drift is geraakt. Op de foto
rechts is het ponton te zien
vanaf waar wij onze 2-
jaarlijkse oefening uitvoeren,
we maken hier een val van
ongeveer 10 meter, wat in de
praktijk toch wel gauw een
meter of 20 is. De “klap” op
het water is
verbazingwekkend zacht in
tegenstelling tot wat je zou
verwachten.
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