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Binnen KINT worden initiatieven voor 
Indirect Visueel Onderzoek en ATEX 
vervolgd. In de werkgroep Indirect Visueel 
Onderzoek is inmiddels een voorstel  
voor een groot sponsorproject besproken. 
Het is de bedoeling om de komende 
twee jaar een aantal inwendige drukvat- 
inspecties dubbel uit te voeren, met 
betreding en met inspectie door een 
robot, om vast te stellen op welke manier 
gelijkwaardige kwaliteit van inspectie 
bereikt kan worden.

Op het gebied van explosieveiligheid 
(ATEX) is het de intentie om een analyse 
van Radiografie als mogelijke ontstekings-
bron te doen. Hoewel ioniserende straling 
al snel gevaarlijk klinkt, is het vermogen 
aan Röntgens en Gamma’s dat in het veld 
gebruikt wordt zeer laag (vergelijkbaar 
met een ledlamp) en verwachten wij hier- 
mee de arbeidsinspectie makkelijker te 
overtuigen dat er veilig gewerkt kan worden.

Op deze plaats wil ik tot slot melden dat 
KINT in gesprek is met de Certificatie 
Instellingen voor personeel om tot uniforme 
interpretatie van ISO 9712 te komen. 

KINT hoopt hiermee een stevige rol  
te spelen als brancheorganisatie,  
en te zorgen dat ieder NDO-certificaat 
hetzelfde waard is.

In dit magazine is vooral over het onder-
werp indirect visueel onderzoek veel 
te lezen. Mocht u meer willen weten 
over een van de andere onderwerpen, 
dan komt KINT hierover graag met u in 
gesprek. Een e-mail volstaat.

Caspar Wassink
voorzitter

Voor u ligt de KINT nieuwsbrief voor voorjaar 2023. Er is veel om naar vooruit 

te kijken in 2023. Op 15 en 16 februari 2023 is er al het KINT/Sprint Robotics 

International Symposium on Remote Internal Inspection of Pressure 

Equipment. Later in het jaar kunnen we vooruit kijken naar de ECNDT in 

Lissabon, waarmee KINT via het lidmaatschap van EFNDT verbonden is.

Het is de bedoeling om de komende twee jaar een  

aantal inwendige drukvatinspecties dubbel uit te voeren, 

met betreding en met inspectie door een robot om  

vast te stellen op welke manier gelijkwaardige kwaliteit van 

inspectie bereikt kan worden.

3



Meer en meer wordt er daarom gekeken 
naar een echte onderhouds- en  
reparatiestrategie voor infrastructuur  
die belangrijk is voor de bedrijfscontinuïteit 
en rendement. 

Traditionele inspectiemethodieken leveren 
vaak niet de volledige waarde en in- 
zichten die vereist zijn voor een effectieve 
onderhouds- en reparatiestrategie.  
Digitale technieken doen dat vaak wel. 

Bedrijven die zich bezighouden met Testing, 
Inspection, Certification en compliance 
(TIC), verwachten dat de toenemende 
digitalisering in de komende vijf jaar een 
significante transformatie zal betekenen in 
de wijze waarop inspecties zullen worden 
uitgevoerd en gerapporteerd. 

Vinçotte, onderdeel van de Kiwa-groep, is 
één van die bedrijven. Deze nieuwe digitale 
technieken worden nu al volop gebruikt 

en het is slechts een kwestie van tijd voor 
ze door alle klanten worden ingezet en ten 
volle worden gebruikt.

Veiligheid eerst
Strikte veiligheids- en milieuwetgeving en 
de hoge kosten en risico’s die gepaard 
gaan met fysieke inspecties verhogen de 
druk op eindgebruikers om te zoeken naar 
alternatieve inspectiemethodieken die 
zowel veiliger als meer kostenefficiënt zijn. 
Veel bedrijven binnen de industrie hebben 
inmiddels al hernieuwde standaarden 
ontwikkeld voor onder andere het niet 
meer betreden van besloten ruimtes voor 
inspectietaken. 

De meeste nieuwe digitale inspectie- 
methodieken zoals het werken met drones 
en robotics zijn ontwikkeld vanuit het 

Kritieke sectoren zoals energie, industriële productie, olie en gas hangen af van cruciale infrastructuur zoals bij- 

voorbeeld tankopslag. Niet alleen voor de bedrijfscontinuïteit is de infrastructuur belangrijk maar ook voor het 

rendement, denk aan het vermijden of beperken van shutdowns voor inspecties of reparaties. 

Traditionele inspectiemethodieken leveren vaak niet  

de volledige waarde en inzichten die vereist zijn voor een 

effectieve onderhouds- en reparatiestrategie. Digitale 

technieken doen dat vaak wel.

remote  VISUAL  inspection

remote
  VISUAL  inspection

Alle data beschikbaar op  
een enkelvoudig platform

Intuïtief met Digital Twin

Door Jamal Haanskorf en Nicolas Roosens - Vinçotte Benelux
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oogpunt van veiligheid, tijdsbesparing 
en kostenefficiëntie. Hierbij is het doel 
de inspecteurs zelf veilig en buiten het 
te inspecteren object te houden. Binnen 
Vinçotte hebben we inmiddels dan ook 
een breed scala aan Remote Visual In-
spection (RVI) oplossingen voorhanden.

Digitale transformatie
Momenteel zien we nog steeds dat mensen 
bij inspecties vaak verscheidene, niet- 
geconnecteerde systemen moeten raad-
plegen om de juiste data voorhanden te 
krijgen om het werk correct uit te kunnen 
voeren. Hierbij is er nog steeds een 
sterke afhankelijkheid van het uitprinten 
van documenten (mits data überhaupt 
digitaal beschikbaar is), het maken van 
aantekeningen op papier in het veld en de 
daarmee samenhangende verplaatsingen 
tussen kantoor en werklocatie.

Beperkte, of zelfs niet-toegankelijke data 
leidt tot verminderde efficiëntie in de taak- 
uitvoering. Analoge data zijn bovendien 
moeilijk om te vergelijken, te extrapoleren, 
om samen te voegen en al helemaal om  
er artificiële intelligentie op los te laten.  
 
Deze barrière vermindert de mogelijkheden 
van industriële bedrijven om inzicht te krijgen 
in het verleden, heden en toekomst van 
de conditie van hun infrastructuur. Het ver- 
hindert tevens de ontwikkeling en opscha- 
ling van digitale oplossingen. Hiermee wordt 
simpelweg het geschatte besparings-
potentieel van 1 miljard dollar voor de 
wereldwijde industrie die samenhangt met 
de digitale transformatie (nog) niet benut.

De waarde van industriële data, wanneer 
deze ontsloten en in context geplaatst 
wordt door de nieuwe generatie van soft-
wareoplossingen, wordt breed onder- 
schreven. De bereidheid tot het delen, 
openstellen en verwerken van deze data 
begint daarom langzaam binnen het besef 
te komen van asset-gedreven industrieën.  
 
Hierdoor zien we een steeds verdergaan-
de adoptie van softwaresystemen, digitale 

tools, robotics en bijbehorende agile werk- 
processen. De fundering en de bereid-
heid voor die noodzakelijke en duurzame 
evolutie van de industrie is dus reeds 
aanwezig. Op het gebied van technologie 
en mogelijkheden wordt inwendige, 
visuele inspectie van toestellen regelmatig 
vervangen door inspectie van buitenaf en 
vervangend volumetrisch onderzoek ofwel 
Non Intrusive Inspections (NII). Vinçotte 
is gespecialiseerd in het uitvoeren van 
veilige en effectieve inspecties vanaf de 
buitenzijde van bijvoorbeeld een opslag-
tank of drukvat. 

Remote Visual Inspections (drones en  
robotics) leveren een massa data. Vaak zijn 
dit spreadsheets, foto’s, video’s en scans. 
De sleutel om dit soort asset data zowel 
inzichtelijk, als ook waardevol te maken, is 
door deze beschikbaar te hebben op één 
enkelvoudig platform, bereikbaar voor asset 
managers en uitvoerend personeel. Vinçotte 
VIA is Interactief en always-on en geeft in- 
zicht in de staat van de infrastructuur en wat 
er indien nodig moet gebeuren wat betreft 
herstellingen, onderhoud en controles.

De focus van Vinçotte ligt op het verzamelen 
van kwalitatieve data op een centrale plek 
en deze op intuïtieve wijze te delen. Hiervoor 
hebben wij de afgelopen jaren ons eigen 
data visualisatie en asset integrity platform 
ontwikkeld: VIA. Dit is een essentieel  
onderdeel van de overdracht van inspectie 
naar asset management. Laten we eerst 
toelichten wat we bedoelen met intuïtief. 
Voor ons platform hebben we gekozen om 
inspectiedata visueel zichtbaar te maken 

op een (vereenvoudigde) digital twin. 
Een digital twin is een digitale (3D) weer-
gave van een asset (tank, vat, leiding etc.) 

Daarop komen lagen van informatie. Infor-
matie over tests, over inspecties, over wat 
waar moet hersteld worden etc.

Die info wordt aangeduid op het item zelf, 
op de plaats van de test of waar er werd 
geïnspecteerd. Eventuele opmerkingen, 
bedoeld voor onderhoud worden dus vi-
sueel gemaakt op de digitale twin. Onder-
houdsteams of externe onderhoudsbedrij-
ven weten zo ook waar ze een herstelling 
moeten uitvoeren. Dat vermijdt fouten en 
het zoeken naar de juiste info.

Het platform heeft dus een praktisch 
doel maar is meteen ook de basis van 
datamanagement op het gebied van 
inspectie, simulatie, integratie, monitoring 
en onderhoud. Hiermee wordt de digital 
twin na creatie dus het onderliggende 

verzamelpunt van alle data gedurende de 
asset life cycle, waardoor vanuit een ver-
scheidenheid aan invalshoeken de asset 
beoordeeld kan worden, tot aan en zelfs 
na decommisioning.

Op een andere wijze waarde  
toevoegen:
We gaan enerzijds onze klanten met nieuwe 
technieken veiliger en rendabeler laten 
werken. En anderzijds gaan we, op basis 
van data, bedrijven helpen om een echte 
asset integrity strategie op te stellen.  
Dat is de toekomst en daarvoor liggen 
de fundamenten er nu al met de Vinçotte 
Integrity of Assets (VIA) oplossing.
Meer info via: nroosens@vincotte.be - 
+32478885421.

Data verzamelen is één ding, 

maar de werkelijke waarde 

ervan ontsluiten, gaat een hele 

stap verder.
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is ervan onder de indruk en ziet direct 
meerdere toepassingsgebieden.”

Steeds hogere eisen
Ook de ontwikkelingen in de markt en aan 
dus aan de vraagkant gaan door. Een klant 
die start met betaalbare apparatuur gaat in 
de praktijk steeds meer indirecte inspecties 
uitvoeren. Van Duijn: “Die komt dan vaak 
na een paar jaar weer bij mij terug voor 
een meer uitgebreide versie.” 
    
Tegelijkertijd ziet Van Duijn dat de eisen 
die aan indirecte visuele inspectie gesteld 

worden steeds hoger worden, met name 
de eisen die gesteld worden aan de manier 
waarop resultaten worden vastgelegd.  
 
Van Duijn: “Daar zijn vaak behoorlijke 
investeringen mee gemoeid, niet alleen  
in de apparatuur, maar ook in kennis  
binnen het bedrijf. Natuurlijk kunnen  
we dan helpen bij het bouwen van  
een business case om de investering  
toe te lichten. Vergeet ook het belang van 
een goede training niet. Want wat heb je 
aan goede spullen als je er niet optimaal 
mee kunt werken?”

Wij gaan in zo’n geval nadrukkelijk naast 
de klant staan, doen uitgebreid uitvraag 
naar hun behoeften. Wat doen ze nu,  
wat is er technisch nodig en waar willen 
ze naar toe in de toekomst?”  

Als zeker is dat zo’n apparaat niet onge-
bruikt in de kast belandt, kijkt Van Duijn 
samen met de aanstaande gebruiker  
wat het beste past: “Wordt zo’n video-bo-
rescoop dag in dag uit in moeilijke om-
standigheden gebruikt voor enorm lange 
leidingen of gaat het om af en toe een 
inspectie? Dat maakt nogal een verschil, 
ook wat de prijs betreft.”

Eenvoudig goed genoeg
Het aanbod is groot en wordt steeds groter. 
Van Duijn: “Begint een klant net met indi-
recte visuele inspectie, dan is een relatief 
eenvoudig apparaat vaak voldoende. In Azië 
worden betaalbare borescopen gemaakt 
van een kwaliteit die steeds beter wordt, 
vergelijk het met de camera die nu in je 
telefoon zit. Die is stukken beter dan de 
losse dure camera’s van nog maar een 
paar jaar geleden.”

Overigens gaan de ontwikkelingen onver-
minderd door. Van Duijn: “Met name op 
het gebied van beeldkwaliteit en bijzondere 
afmetingen. Denk aan een videoborescoop 
met een probe diameter van 1.6 mm.  
Je ziet elke zweetporie op je vinger. Ver-
gelijk het met een microscoop. Iedereen 

Het aanbod is groot  
en wordt steeds groter

Rutger van Duijn RVI.Tools

Rutger van Duijn van RVI Tools:

“Klanten komen bij ons omdat ze hun 

technische mogelijkheden naar een hoger 

niveau willen brengen.”, vertelt Van Duijn. 

“Kijk, vaak heeft een klant een specialis-

tisch bedrijf met fantastische spullen bij 

een voorinspectie aan het werk gezien, 

echt de beschikbare technologie op het 

hoogste niveau. Dat wil men dan ook. 

remote  VISUAL  inspection

remote
  VISUAL  inspection

Rutger is 2019 sinds directeur/eigenaar 
van RVI.Tools, Remote Visual Inspection 
en sinds begin 2021 partner in  
Tablet EX Gear Europe, samen met 
Brian Saunders. 

Sinds 2014 is hij actief in de inspectie-
technologie. Eerst als verantwoordelijke 
voor het opzetten van Dacon Inspectie 
Technology als dochter het oorspron-
kelijk Noorse bedrijf Dacon, later actief 
voor dit ook wereldwijd actieve bedrijf 
als Sales Director. Kort voor het uitbreken 
van Covid-epidemie startte hij zijn eigen  

onderneming en is hij leverancier binnen 
de BENELUX van onder meer Titan  
videoborescopen, viZaar video- 
borescopen en camerasystemen en 
Blueye Robotics onderwaterdrones. 
 
Tevens verantwoordelijk 
voor het Tablet Ex 
Gear chestpacks netwerk 
binnen Europa, Mid-
den-Oosten en Afrika.  
Rutger is actief in de 
evenementencommissie 
van KINT.
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gebruik van robots zoals (magnetische) 
crawlers, drones en slimme camera’s stap 
voor stap meer gemeengoed wordt.” 

Wanneer heeft u de keuze  
hiervoor gemaakt en wat was  
daarvoor de motivatie?
“Dit is een proces is geweest van kleine 
stapjes over vele jaren. Er zijn op dit 
moment twee belangrijke motieven voor 
het gebruik van indirecte visuele inspec-
tietechnieken: Veiligheid en kwaliteit. 

Veiligheid lijkt me voor zichzelf spreken 
maar kwaliteit speelt een steeds belang- 
rijkere rol. Door het gebruik van de nieuwe 
technieken in combinatie met robots  
en drones kan steeds meer en een betere 
kwaliteit data worden verzameld.  
Hierdoor wordt de detectiekans en de 
traceerbaarheid van indicaties over de 
jaren heen steeds groter. Kortom, hiermee 
kom je steeds beter in controle van het 
inspectieproces.”

Hoe bevalt dit in de praktijk en is dit 
naar verwachting?
Voor geselecteerde inspectiescopes 
bevalt dit over het algemeen goed, we 
hebben inmiddels een aantal mooie 
succesverhalen verzameld. Echter zien 
we nog wel dat van de totale scope van 
inwendige betreding op dit moment een 
heel groot deel niet of in mindere mate 
geschikt is voor het gebruik van robotics.

Verwacht u de komende jaren een 
grotere rol voor deze techniek en 
waarom (niet)?
Ik verwacht het wel dat indirecte visuele 
inspectie met behulp van robots en  
drones steeds meer voet aan de grond 
krijgt, al zal het geleidelijk gaan. 

Het grootste deel van de inwendige  
betredingen van drukvaten vindt plaats 
tijdens turnarounds waar met name  
doorlooptijd en de parallel kunnen 
uitvoeren van de inspecties belangrijk 
is. Op deze vlakken hebben veel van de 
technieken nog een stap te zetten, zowel 
vanuit snelheid als kosten.

Wat zou technisch beter moeten 
om Indirect Visueel Onderzoek 
meer te kunnen inzetten?
Zoals hierboven genoemd: End-to-end 
snelheid van inspectie is een belangrijk 
punt van aandacht, zeker in geval  
van (magnetische) crawlers. Daarnaast 
moeten we meer samenwerken in de 
industrie op het gebied van digitalisering. 
Dit proces neemt in ons geval vaak nog 
veel tijd in beslag en is erg omslachtig. 

Wat is de volgende stap binnen  
uw organisatie? 
Integratie van de nieuwe technieken  
in de standaard werkprocessen blijft een 
lastig punt. Om een volgende stap te 
kunnen zetten zal de inspectie industrie 
een betere oplossing moeten bieden die 
past bij het karakter van 
turnarounds. 

Zolang dat niet het geval 
is zullen de indirecte 
visuele technieken met 
name nog case-by-case 
worden ingezet.
 

Heeft uw organisatie een doel- 
stelling om tot minder betreden 
van besloten ruimten te komen? 
Loonen: “Er is geen harde kwantitatieve 
doelstelling op groepsniveau. Echter geldt 
wel dat de filosofie vanuit veiligheid ons 
uitdaagt om steeds kritischer te kijken 
naar iedere betreding van een besloten 
ruimte. Met het steeds beter worden van 
de technologische opties voor indirecte 
visuele inspectie en het aanscherpen van 
de veiligheidsregels zien we een geleidelij-
ke verschuiving naar minder betredingen, 
ook al zijn we er nog lang niet.”

Op welke wijze wordt binnen  
uw bedrijf gewerkt met Indirecte 
Visuele Inspectie?
“Binnen de inspectie en robotics disci- 
plines in Shell wordt nauw samengewerkt 
met onze partners in de inspectiewereld 
om de tools en technieken te testen, te 
valideren en waar nodig mede-ontwikkelen. 
Als gevolg hiervan zien we dat steeds 
meer inspectie-technische uitdagingen 
overwonnen kunnen worden. Vanuit onze 
globale Projects & Technologies afdeling 
ondersteunen we onze assets in de  
eerste stappen op het gebied van indirecte 
visuele inspectie. 

Dit varieert van ondersteunen op  
de inspectie scope tot het selecteren van 
de juiste technologie en leverancier.  
Het resultaat hiervan is dat inmiddels het 

End-to-end 
snelheid van 
inspectie  
blijft belangrijk 
aandachtspunt 

Shell:

De rol van Indirecte Visuele Inspectie wordt, door de toegenomen tech-

nische mogelijkheden, veiligheidseisen en arbeidsmarktontwikkelingen, 

steeds groter. Erwin Loonen, digital transformation lead bij Shell, deelt de 

ontwikkelingen bij deze grote speler.   

remote  VISUAL  inspection

remote
  VISUAL  inspection
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Dit is de aanleiding tot een internationaal 
symposium, een tweedaags evenement, 
co-hosted door KINT en SPRINT Robotics. 

De eerste dag zijn er workshops en 
een diner. De tweede dag worden door 
experts uit de industrie presentaties 
gegeven en kan kennis worden gemaakt 
met de nieuwste robotica-innovaties op 
de expositie. Het evenement vindt plaats 
op CO3 Campus Terneuzen (voorheen Bio 

Base Europe Training Center), een unieke  
locatie met een groene identiteit in het 
zuiden van Nederland.

Rapport
Basis voor het internationale symposium 
‘Robotics and Remote Internal Inspection 
of Pressure Vessels’ is het rapport ‘KINT 
Guidelines for Indirect Visual Inspection of 
Pressure Vessels’.Dit rapport is geïnitieerd 
door de Nederlandse NDO-vereniging 

KINT en geschreven door Wim van Hoorn 
(Quasset). Het rapport is te downloaden 
op de congressite https://sprintrobotics.
org/international-symposium/

Seminar en expositie
Op het programma – raadpleeg de web-
site voor de aanvangstijden – staan  
presentaties van experts uit de sector.  
De Keynote wordt verzorgd door een  
vertegenwoordiger van Dow Chemical. 

Visuele inspecties op afstand dragen bij aan veiliger, beter en sneller  

onderhoud en verminderen de noodzaak tot betreden van de besloten ruimte. 

Er zijn echter knelpunten tussen technologie en praktische noodzaak. 

Daardoor wordt het steeds noodzakelijker om aanbevolen werkwijzen  

te ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de eisen van de regelgeving.

remote  VISUAL  inspection

remote
  VISUAL  inspection

Robotics en Indirect Visueel Onderzoek/
Robotics and Remote Internal Inspection 
of Pressure Equipment

Internationaal Symposium  
op 15 en 16 februari 2023

8



De kosten voor deelname aan het congres 
bedragen 699 Euro (excl. BTW). Voor 
leden van KINT geldt een interessante 
korting Indien u nog niet bekend bent met 
de code neem hiervoor dan contact op 
met Anita Heugen, info@kint.nl.

Een tafel reserveren voor de expositie 
kost 750 Euro (excl. BTW).
Geef u nu op via www.sprintrobotics.
org/international-symposium.

Tot ziens op 15 en 16 februari.

-  Caspar Wassink - KINT 
‘Indirect visual inspection of  
pressure vessels’

-  Jeff Sexton - Dow Chemical 
Road to ZERO 

-  Andres Rivero Aguilar - Equinor 
‘RVI initiatives at Equinor’

-  Eric van Broekhoven - Lloyd’s 
Register 
‘Pressure Equipment Inspection,  
applicability of indirect visual testing 
techniques’

-  Helen Peramatzis - HOIS 
‘HOIS Recommended Practice  
for remote internal inspection of 
pressure vessels’

-  Gijs Groote - Shell 
KEYNOTE PRESENTATION:  
‘Cleaning your tank without  
entering it’

-  Liam Hanna - Eddyfi Technologies 
‘Integrated remote visual inspection 
solutions’

-  François Theil (Flyability) en  
Steven Verver (Terra Inspec-
tioneering) - Flyability & Terra 
Inspectioneering  
‘User cases and challenges during  
internal inspections’

-  Peter van Amsterdam - Waygate  
Technologies  
‘Use case of magnetic crawler  
inside pressure vessels, gas  
spheres and polyethylene towers’ 

-  Kersten Zaar – viZaar  
Remote Visual Inspection use 
cases in challenging environments 
as nuclear and industrial pressure 
equipment

De sprekers 
zijn onder 
andere:

Zorgen voor een goede inspectiedekking
De discussie over inspectierobotica worden simulaties en digital twin vaak als  
onderdeel van de oplossing genoemd, maar wat zijn de inspectie-uitdagingen en 
hoe informeert dit ons over de werkelijke vereisten?

Camera’s
Een afbeelding met een hoge resolutie is niet voldoende voor een compleet beeld 
van de ‘gezondheid’ van een drukvat. In deze workshop worden de daadwerkelijke 
prestaties vergeleken met het technologische aanbod.

Reiniging voor robots
Eerdere studies concludeerden dat schoonmaken een integraal onderdeel moet  
zijn van visuele inspectie op afstand. Er wordt een creatief gesprek gevoerd om  
te kijken wat kan en wat nodig is.

Eisen aan medewerkers voor visuele inspectie op afstand
In deze workshop worden de noodzaak van het scheiden van verantwoordelijkheden, 
de wettelijke vereisten, de trainings- en certificeringsbehoeften en de geavanceerde 
opties die digitale technologieën en big data bieden afgewogen. Vervolgens worden 
conclusies getrokken over hoe het werk het beste kan worden georganiseerd.

Workshops
Belangstellenden kunnen op 15 februari deelnemen aan de volgende workshops:

De workshops worden gehouden van 11:30 –17:00 uur. De dag wordt  
afgesloten met een diner in Middelburg.
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Omdat hiervoor vaardigheden op het 
gebied van programmeren vereist zijn, is 
dat is nu nog een specialistische bezig-
heid. Gelukkig wordt er in het onderwijs 
al enkele jaren hard gewerkt aan veran-
dering. Wordt programmeren straks een 
basisvaardigheid en hoe gaan we dat 
bereiken? In het onderwijs wordt hieraan 
inmiddels hard gewerkt. 

Met programma’s als LEGO League 
werken kinderen van 9 tot 15 jaar aan een 
innovatieproject én leren ze hun eigen 
robot bouwen en programmeren.  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Johan van Gerven weet er alles over.

Snel resultaat
Van Gerven is werkzaam bij Ubbo Emmius 
Standskanaal en organiseert al sinds 2009 
de FIRST LEGO* League in de drie noorde- 
lijke provincies. Zijn interesse in techniek 
bracht hem via LTS en MTS naar de TU 
Eindhoven. Met zo’n schoolloopbaan en 
natuurlijk de nodige onderwijservaring 
weet hij wel wat leerlingen aanspreekt.  
Met zijn bedrijf Van Gerveneducatie,  
gevestigd in Dwingeloo brengt hij bedrijven 
en scholen met elkaar in contact.  
“De meeste leerlingen vinden het leuk als 
je de lesstof levensecht maakt, als zicht-
baar is waar je het voor doet. Het helpt 
ook als je snel resultaten kunt zien.  

De opdracht ‘bouw een robot en laat hem 
missies uitvoeren’ lijkt best ingewikkeld. 
Maar na 2 lessen programmeren hebben 
ze al in 20 minuten een robot rijdend! Dat 
is een succeservaring van de leerling en 
dat kan heel belangrijk zijn!”.

Het feit dat de FIRST LEGO League Chal-
lenge ook een competitie is houdt de leer-

Hoe wordt programmeren straks  
een basisvaardigheid?
Ze zijn er al en ze worden steeds talrijker: de robots en drones die inspectie- 

werkzaamheden op afstand veiliger, sneller en beter controleerbaar moeten 

maken. Maar geldt dat ook voor de mensen die zorgen dat deze apparaten 

hun werk kunnen doen? Die niet alleen weten wát er moet gebeuren maar 

ook hoe je zo’n robot van de juiste instructies voorziet? 

Met programma’s als LEGO League werken kinderen van 9 tot 

15 jaar aan een innovatieproject én leren ze hun eigen robot 

bouwen en programmeren. 
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lingen letterlijk bij de les. Van Gerven: “Als 
de bel is gegaan vragen ze regelmatig of 
ze langer mogen doorgaan. Dat hoor je bij 
andere lessen toch niet zo vaak. Ook voor 
leerkrachten is het een mooie uitdaging. 
Je bent meer coach dan docent. Dat stelt 
weer andere eisen.” 

Vertrouwd met robotica
Uiteindelijk worden meer vaardigheden 
aangeleerd dan programmeren.  
Van Gerven: “Leerlingen werken in teams, 
leren problemen oplossen en oplossingen 
presenteren. De jongsten zijn spelenderwijs 
bezig met rekenen, de wat ouderen oefenen 
met het ontrafelen van complexe op-
drachten en zijn met Python aan de slag.”
En ook heel belangrijk: “De leerlingen die 
deelnemen aan LEGO League zijn in ieder 
geval heel vertrouwd met robotica.  
Dat is belangrijk in iedere sector en niet 
alleen op kantoor. Denk maar aan de  
robots die worden ingezet in de landbouw. 
We hebben er allemaal mee te maken.” 
     
FIRST LEGO League Challenge is een van 
de drie divisies van FIRST LEGO League, 
en is een internationale technologiewed-
strijd voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. Er 
wordt natuurlijk gewerkt met LEGO-mate-
riaal en er wordt software beschikbaar  
gesteld. Ook verzorgt de Leaguetrainingen 
voor de deelnemende docenten. 

FIRST LEGO League daagt kinderen uit 
te denken als wetenschappers en technici. 

Tijdens ieder seizoen werken de teams 
aan een innovatieproject, waarbij aan de 
hand van de ontwerpcyclus een probleem 
uit de praktijk moet worden onderzocht en 
opgelost. Daarnaast leren de kinderen hun 

eigen robot te bouwen en te programmeren 
om hier vervolgens verschillende missies 
mee uit te voeren in een robotwedstrijd. 
De teams doorlopen beide onderdelen aan 
de hand van het aangeboden lesmateriaal. 
Elk jaar heeft FIRST LEGO League Challenge 
een andere uitdaging. Het thema van dit 
seizoen (2022-2023) is SUPERPOWERED. 
Uiteindelijk presenteren de teams alle 
resultaten tijdens een finale. Dit kan een 
klas- en/of schoolfinale zijn of een regio-
finale, waar een afgevaardigd team zich 
presenteert. Jaarlijks strijden ruim 800 
teams in 28 regiofinales om één van de 
plaatsen voor de landelijke finale. 

Meer informatie over FIRST LEGO League 
via info@vangerveneducatie.nl en via 
www.firstlegoleague.nl

Kinderen kunnen met behulp van speelgoed 
zoals de bekende LEGO-blokken en -objecten 
de basisprincipes van het programmeren leren. 
Ze leren om instructies aan het desbetreffende 
speelgoed te geven. Ze leren vooruitdenken, zien 
wat voor consequenties de instructies hebben 
en leren om het te verbeteren. Programmeurs 
werken ook op deze manier. Als kinderen op 
jonge leeftijd de basisprincipes al kennen van het 
programmeren, kunnen ze daar in de toekomst 
profijt van hebben. De stap naar programmeren 
in een echte programmeertaal is dan kleiner.

Leren programmeren met speelgoed?

11



Taakgroep 1: Positie van NDO binnen 
de industrie.  
De doelstellingen zijn:
-  Het verbeteren van de positie van een 

NDO-deskundige binnen de industrie en 
deze verankeren in wet- en regelgeving.

-  Herintroduceren van een NDO-ingenieurs- 
opleiding met het vereiste niveau van 
competentie, kennis en vaardigheden 
om de functionaliteit van het NDO te 

kunnen optimaliseren.
-  Vaststellen van de taken en bevoegd- 

heden van een NDO-ingenieur in  
samenhang met een NDO-deskundige.

-  Deelname aan het initiatief om een  
Europese NDO-ingenieur van de  
Europese Federatie voor NDO (EFNDO) 

en de Europese Lasfederatie (EWF)  
te introduceren. 

Taakgroep 2: Optimalisatie  
NDO-training, opleiding en examinering.  
De doelstellingen zijn:
-  Verbetering van NDO-kennis en  

vaardigheden
-  Landelijke borging van opleidingen, 

trainingen en examens.

Taakgroep 3: Controle en begeleiding. 
De doelstelling is:
-  De industrie te laten vertrouwen dat de 

onderzoeker de juiste competenties 
heeft om een NDO-taak uit te kunnen 
voeren, ongeacht waar ze werken of 
waar ze zijn opgeleid. 

Bewustwording
De commissie heeft tot doel drie belang-
rijke factoren aan te pakken die zouden 
kunnen bijdragen aan de verbetering van 
de effectiviteit en efficiëntie van NDO in 
bedrijfsprojecten en -processen op het 
gebied van wetgeving, risicobeperking en 
uptime-optimalisatie, namelijk:
1)  Bewustwording van NDO-mogelijkheden 

en beperkingen op het juiste niveau en 
op het juiste moment door optimalisatie 
van de keuze en omvang van toe te 
passen NDO-technieken, in combinatie 
met optimalisatie van planning en  
condities tijdens testen.

2)  Verbetering van de prestaties van 
NDO-personeel en specialisten, door 
hen niet alleen te trainen op technische 
kennis en vaardigheden, maar ook op 
bredere competenties.

3)  Verbetering van monitoring van 
NDO-prestaties door onafhankelijke 
prestatiecontroles.

Deze drie factoren moeten worden ingebed 
in de bestaande doel- en projectstructuren 
en processen, waardoor het noodzakelijk 
is, om niet alleen de NDO-bedrijven te 
laten deelnemen aan dit project, maar ook 
eindgebruikers en hun interne en externe 
toezichthoudende instanties.

Taakgroepen
Om dit te bewerkstellingen zijn er drie 
taakgroepen opgezet: 

Werken aan verbetering kwaliteit NDO - vervolg  

Meer kennis alle partijen noodzaak

De kwaliteit van Niet-Destructief Onderzoek blijft de gemoederen bezighouden. Zo werd het pleidooi van Pascal Schreurs (Sintra 
Engineers) tijdens het jaarcongres in 2021 opgevolgd door een uitgebreid artikel in Nieuwsbulletin 82, het zomernummer van vorig jaar. 
Helaas moest door ruimtegebrek de toelichting van René Coenen op de activiteiten van de Commissie Kwaliteit op dat moment  
achterwege blijven. U leest deze nu hieronder.    

In het artikel NDO-sector moet werken aan verbetering van rapportage pleitte Schreurs voor een andere manier van rapporteren door 
NDO-specialisten die beter aansluit op het uit te voeren vervolgwerk. En dat niet alleen, de NDO-er mag zich ook bewuster zijn van het 
belang en de betekenis van zijn vak en daarvoor de nodige ruimte – en dus tijd en geld – vragen van de klant. 

Dit pleidooi sluit goed aan bij het streven naar kwaliteitsverbetering dat KINT in 2017 inzette met onder meer de oprichting van de  
commissie Kwaliteit in het NDO. Deze commissie heeft als doel een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen in het NDO en  
bestaat uit eindgebruikers, keuringsinstanties, NDO-dienstverleners, NDO-opleidingscentra en certificatie-instellingen. Er is inmiddels 
het nodige werk verzet. René Coenen vat een en ander hieronder samen.  
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In het rapport worden ook een aantal 
aanbevelingen gegeven:

1)  De huidige kennis van een NDO-des-
kundige (level 3 vakspecialist) heeft 
voldoende vakinhoudelijke kennis maar 
mogelijk onvoldoende kennis van speci- 
fieke faalmechanismen uit de proces-
industrie om de beoogde taken bij een 
eindgebruiker te kunnen uitvoeren.  
De juiste NDO-kennis en kennis van 
specifieke faalmechanismen uit de pro-
cesindustrie bij de eindgebruikers kan  
gewaarborgd worden door het aanstellen 
van een NDO-ingenieur. De invulling 
van de noodzakelijke NDO-kennis en 
de noodzakelijke kennis van specifieke 
faalmechanismen uit de procesindustrie 
van een NDO-ingenieur dient uitgewerkt 
te worden door taakgroep 1 met de spe- 
cialisten uit de verschillende disciplines.

2)  De fabrikanten zijn niet vertegenwoordigd 
in de commissie Kwaliteit in het NDO, 
dit terwijl ze een schakel zijn tussen de 
eindgebruiker en NDO-dienstverlener. 
De rol van fabrikanten als schakel tussen 
de eindgebruikers en NDO-dienst- 
verleners moet niet onderschat worden. 
Het is de rol van NDO-dienstverleners 
om de fabrikanten a.h.w. op te voeden. 
De NDO-dienstverleners hebben er  
immers belang bij dat de fabrikanten met 
de juiste informatie komen en met een 
juiste inschatting van de NDO-werk-
zaamheden. De NDO-dienstverleners 
dienen de fabrikanten te adviseren 
en te ondersteunen bij het uitvoeren 
van werkzaamheden wat aan NDO 
onderhevig is. Het is de rol van eind-
gebruikers en toezichthouders om de 
fabrikanten te wijzen op hun verant-
woordelijkheden. Uiteindelijk zijn de 
fabrikanten verantwoordelijk voor het 
eindproduct en geleverde kwaliteit. 

3)  Het is nodig om de praktijkrichtlijnen, 
zoals omschreven in dit rapport,  
te borgen, zodat de positie van een 
onafhankelijke NDO-deskundige,  
werkzaam bij een NDO-dienstverlener, 

wordt ingevuld. Tevens 
dienen er praktijk- 
begeleiders te worden 
aangesteld voor het in-
strueren, begeleiden en controleren van 
het NDO-personeel en om problemen in 
het veld te begeleiden.

 
NDO-organisaties dienen het autorisatie- 
proces beter in te richten volgens  
de praktijkrichtlijnen van dit rapport, wat 
inhoudt:
a)  Aanstellen van een verantwoordelijke 

voor autorisatie en het vaststellen van 
de rol van onafhankelijke NDO-level 3 
binnen een organisatie.

b)  Inrichting van registratie van ervaring, 
toetsen en praktijktesten

c)  Inrichting van de begeleiding van 
NDO-personeel

d)  Opstellen van competentieprofielen aan 
de hand van Job Task Analyses (JTA) 
binnen de organisatie. 

4)  Het NDO-personeel moet gewaardeerd 
worden binnen zijn bedrijf. NDO- 
personeel moet bij de juiste mensen 
terecht kunnen wanneer er vragen of 
problemen zijn.

Door regelmatig toolboxen te houden, waar 
diverse NDO werk gerelateerde items 
besproken worden, creëer je saamhorig- 
heid wat ten goede zal komen in de 
uitvoering van de werkzaamheden. Ook 
moet de mogelijkheid geboden worden 
om NDO-personeel meer te betrekken bij 
NDO gerelateerde verenigings- en infor-
matieavonden. Door het NDO-personeel 
nauw te betrekken in de bovenbeschreven 
processen kun je kwaliteitsproblemen en 
de gevolgen hiervan minimaliseren.
De kwaliteitsmanager van de NDO-dienst-
verleners dienen de punten, nodig voor 
verlenging van certificaten of her-certifi- 
cering, zoals omschreven in de ISO 9712, 
nauwkeurig bij te houden. Hiermee wordt 
ook beoordeeld of het NDO-personeel met 
regelmaat de NDO-disciplines uitvoert.

1)  De eindgebruikers voldoende NDO- 
kennis in huis hebben om te weten 
volgens welke technieken en normen 
de NDO-werkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden. Dat men voldoende 
inzicht heeft wanneer nieuwe 
NDO-technieken eerst gevalideerd 
dienen te worden, voordat deze 
toegepast worden. Dat men de resul-
taten van het NDO kan beoordelen 
in het licht van FFP-analyses. Dat 
men beseft wanneer crosschecks 
wenselijk zijn.

2)  De fabrikanten voldoende NDO- 
kennis en mentaliteit in huis hebben 
om de juiste informatie aan de 
NDO-dienstverleners te verstrekken. 
Dat men een juiste inschatting van  
de benodigde tijd om de NDO-werk-
zaamheden uit te voeren doorgeeft 
aan de NDO-dienstverlener,  
zodat de NDO-dienstverlener de 
NDO-werkzaamheden optimaal kan 
inplannen. 

3)  De NDO-dienstverleners bij het 
inplannen van de NDO-werkzaam- 
heden rekening houden met de  
werkbelasting van het NDO-perso-
neel en dat er aandacht is voor het 
instrueren, begeleiden en controleren 
van het NDO-personeel. 

4)  Het NDO-personeel de juiste kennis 
en mentaliteit heeft.

Taakgroep 3 heeft een eindrapport 
opgeleverd waarbij de volgende con-
clusies worden getrokken. Voor het 
optimaal uitvoeren van NDO-werk-
zaamheden is het van belang dat:

Conclusies Aanbevelingen

Door regelmatig toolboxen te houden, waar diverse NDO 

werk gerelateerde items besproken worden, creëer je 

saamhorigheid wat ten goede zal komen in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
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BedrijfsNieuws
Schadeonderzoek: het essentiële  
puzzelstukje voor een duurzame oplossing

Inspecties met behulp van verschillende 
NDO-technieken, maar ook bijvoorbeeld 
replica-onderzoek, kunnen in een vroeg- 
tijdig stadium gebreken aantonen of  
schades aan het licht brengen, zodat de 
juiste maatregelen genomen kunnen 
worden. Om echter te weten wat die juiste 
maatregelen zijn, is het bij het optreden 
van schade van belang te weten wat de 
aard en oorzaak van de schade zijn, zodat 
de juiste herstelmaatregelen genomen 
kunnen worden. Soms is enkel repareren 
of vervangen van een onderdeel een  
afdoende maatregel, maar afhankelijk van 

de oorzaak van de ontstane schade  
kunnen heel andere maatregelen benodigd 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld een andere 
materiaalkeuze zijn, een aanpassing van 
de procescondities of een wijziging in het 
onderhoudsprotocol. Ook kan door kennis 
over de oorzaak van een ontstane schade 
tijdig ingegrepen worden bij identieke 
onderdelen om daar het ontstaan van 
schade te voorkomen. 

Traditioneel schadeonderzoek
Door middel van een traditioneel schade- 

onderzoek kunnen de aard en oorzaak 
van de schade bepaald worden. Hierbij 
wordt met behulp van verschillende 
technieken bepaald wat het opgetreden 
schademechanisme is en, ook op basis 
van de procescondities, wat dit heeft 
kunnen veroorzaken. 

Met behulp van lichtmicroscopie en 
elektronenmicroscopie kan de structuur 
van het materiaal en bijvoorbeeld het 
breukvlak, een aantasting of een scheur 
in kaart gebracht worden. Met behulp van 
verschillende analyses kan de samenstel-
ling van verschillende (las-)materialen of 
corrosieproduct bepaald worden, zoals 
EDS-analyse, OES-analyse en XRF-ana-
lyse. De materiaaleigenschappen kunnen 
met behulp van onder andere hardheids-
metingen, trekproeven en kerfslagproeven 
bepaald worden. Op basis van de uitkom-
sten van de verschillende onderzoeken 
kan de aard van de schade bepaald 
worden. Om de aard van de schade te 
kunnen bepalen, is het van belang dat het 
schadeobjectief voor het onderzoek wordt 
veiliggesteld en zo min mogelijk wordt 
beroerd. Dit houdt in: niet schoonmaken, 
breukvlak niet aanraken en voorzichtig zijn 
met warmte-inbreng bij bijvoorbeeld het 
uitslijpen van een schadeobjectief. Om zo 
goed mogelijk de oorzaak van de schade 

Corrosie, vermoeiing en andere processen kunnen tot schade aan metalen  
onderdelen en installaties leiden. Denk aan lekkages, afgebroken onderdelen en  
met stilvallende productie tot gevolg. Dit kan vervolgens leiden tot enorme  
kostenposten voor niet alleen reparatie, maar zeker ook door productieverlies.  
Het is daarom van belang optredende gebreken zo vroegtijdig mogelijk op te  
sporen, om grotere schades en hogere kosten te voorkomen. 

te achterhalen, is het van belang dat alle 
van toepassing zijnde informatie, zoals 
ontwerptekeningen, materiaalcertificaten, 
procescondities en de onderhoudsge-
schiedenis worden aangeleverd.

Schademechanismes 
Mogelijke schademechanismes zijn onder 
andere vervorming, vermoeiing, slijtage en 
diverse vormen van corrosie, zoals bijvoor- 
beeld putcorrosie, chloride spanningscor-
rosie en microbieel geïnduceerde corrosie 
(MIC). De oorzaak hiervan kan liggen in de 
materiaalkeuze of toepassing van andere 
materialen dan het ontwerp voorschrijft, 
gebrek aan onderhoud of de wijze van 
uitvoeren van het onderhoud, gewijzigde 
procescondities en in vele andere zaken. 

Herstelwijze bepalen
Wanneer bekend is wat de aard en oorzaak 
van de schade zijn, kan nagedacht 
worden over de juiste wijze van herstel en 
preventie van problemen in de toekomst. 
Wat de juiste wijze van herstel is, is 
afhankelijk van vele factoren. De aard en 
oorzaak van de schade zijn van belang, 
omdat het hiervan afhangt hoe groot de 
kans is op herhaling van het optreden van 
schade. Bijvoorbeeld bij het optreden van 
MIC kan bij enkel repareren van een lekkage 
de kans op herhaald optreden van lekkage 
erg groot zijn. In zo’n geval zullen andere 
maatregelen benodigd zijn, die afhankelijk 
zijn van de situatie en beschikbare mid-
delen. Naast de aard en oorzaak van de 
schade zullen procescondities, onder-

Door Astrid Elzas - Nebest

Wanneer bekend is wat de aard en oorzaak van de schade 

zijn, kan nagedacht worden over de juiste wijze van herstel en 

preventie van problemen in de toekomst. 
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houds- en inspectie-mogelijkheden en 
uiteraard de kosten een rol spelen bij  
het bepalen wat de meest geschikte wijze 
van herstel is. 

Schades voorkomen
Gezien de hoge kosten die kunnen samen- 
hangen met het optreden van schades, is 
het vaak gewenst schades te voorkomen. 

Dit kan bijvoorbeeld door na herstel van 
een eerder opgetreden schade preventie-
maatregelen te nemen, of in gelijksoortige 
situaties preventiemaatregelen te nemen. 
Ook kunnen schades voorkomen worden 
door bij nieuwe installaties of onderdelen 
andere keuzes te maken in het ontwerp, 
bij de materiaalkeuze en de geplande 
wijze en frequentie van onderhoud en 
inspectie. Naast reguliere inspecties kan 
het monitoren van bepaalde condities met 
behulp van sensoren of door bijvoor-
beeld regelmatige analyses te doen op 
aanwezige microbiologie in verband met 
een mogelijk risico op het optreden van 
MIC ervoor zorgen dat op tijd ingegre-
pen kan worden en schade kan worden 
voorkomen. Naast laboratoriumanalyses 
op de aanwezige microbiologie, is het 
ook mogelijk dezelfde analyse binnen een 
paar uur op locatie uit te voeren, waarmee 
niet alleen tijd gewonnen wordt, maar wat 

 MME Group bestaat dit jaar 60 jaar en is 
nog steeds aan het groeien! Met de opening 
in Heerlen hopen we onze bestaande  
en nieuwe klanten nog beter van dienst  
te kunnen zijn.

Of men zich nu bezighoudt met productie  
of het managen van industrieel materieel, 
het borgen van materiaalkwaliteit is een top-
prioriteit. De NDO-diensten helpen defecten 
te ontdekken in basismaterialen, producten, 
installaties en materieel.

Onder leiding van branchemanager Jan 
Wenmaker voert ons team NDO-inspecteurs 
Niet-Destructief Onderzoek uit, zowel in 

ook de mogelijkheid geeft om op basis 
van de uitkomsten van de analyses extra 
bemonsteringen uit te voeren of direct 
andere maatregelen te nemen. 

Van inspectie tot preventie 
Alle stappen in het proces van inspectie, 
schadeonderzoek, advisering met betrek-
king tot herstelmaatregelen, tot advisering 
met betrekking tot preventie kan Nebest 
uitvoeren. Dit kan zowel integraal als in 
losse componenten. Voorkomen van 
schade is beter dan genezen. Dit geldt 
uiteraard voor het nemen van preventie-
maatregelen om schade in zijn geheel te 
voorkomen, maar ook door op basis van 
de uitkomsten van een schadeonderzoek 
de juiste maatregelen te nemen voor her-
stel en preventie om opnieuw optredende 
schade in de toekomst te voorkomen. De 
specialisten van Nebest adviseren u hier 
graag in. www.nebest.nl

onze werkplaats als op locatie. Wij passen 
de volgende NDO-methodes toe: MT, UT, PT, 
VT, ET, RT en ToFD conform ISO 9712 en zijn 
24/7 bereikbaar.

Is er behoefte aan NDO? Neem dan  
contact met ons op via +31 (0)6 12 50 55 03 
of info@mme-group.com.

MME Group opent nieuwe 
NDO-vestiging in Heerlen
MME Group heeft onlangs een nieuwe vestiging voor Niet-Destructief Onderzoek 
geopend in Heerlen. Inmiddels heeft MME Group naast de anodegieterij in Enge-
land alweer 7 NDO locaties, zie ook het kaartje.
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Kansen en valkuilen
Guided Wave kent als inspectietechniek veel 
kansen alsmede ook een aantal valkuilen. 
De mogelijkheden van de inspectietechniek 
an sich heeft in de loop der tijd, en met 
vallen en opstaan, zijn plaats gevonden in 
de toolbox aan inspectietechnieken van veel 
NDO-bedrijven rond de wereld. De tijd was 
dus rijp om zowel het product als de techno-
logie zoals deze door Eddyfi wordt aangebo-
den eens goed onder de loep te nemen en 
de valkuilen tot een minimum te beperken. 

Het resultaat van het complete herontwerp is 
een system dat niet alleen veel eenvoudiger 
te bedienen is, betere data kan leveren maar 
ook een haast ‘fail safe’ proces kent dat 
‘operator error’ haast tot het verleden maakt. 
Maar wat is er dan zo spectaculair anders 
aan het nieuwe SONYKS guided wave sys-
teem?  Dat zetten we graag voor u uiteen.

Aansturen op hogere frequenties
Om met de ringen te beginnen, deze zijn nu 
in 2 ringtypen opgedeeld. Voor de kleinere 
diameters tot 6 inch worden nu zo genaam-
de ‘Magneto Strictive’ collars gebruikt. Deze 
hebben zowel het voordeel dat ze op hogere 
frequenties aangestuurd kunnen worden 
maar ook dat de spatiale resolutie behoorlijk 
wordt verhoogd op de kleine diameters. 
Uiteraard leveren we aan diagnostische 
lengte in bij de hogere frequenties maar dit 

stelt u wel in staat hele kleine defecten te 
detecteren die anders onzichtbaar gebleven 
zouden zijn. Ideaal voor het kortere pijpwerk 
in petrochemische installaties bijvoorbeeld.  
 
De Magneto Collars zijn er in 128, 64 en 
48Khz in de maten 1.5’ to 6’ NPS. Daarnaast 
zijn de Piëzo-ringen ook compleet opnieuw 
ontworpen. De ‘torsional only’ modules 
hebben een andere ‘ring spacing’ gekregen 
waardoor de bandbreedte en power output 
enorm zijn verhoogd.  
 
Het sluitmechanisme maakt het nu nog 
makkelijker ook de grotere diameter ringen 
eenvoudig en snel aan te brengen. 

Ook hoeven aan de buitenzijde van de  
modules geen draadverbindingen meer 
worden gemaakt, deze bevinden zich nu 
allemaal in de ring zelf.

Breedbandig data opnemen 
De Data Acquisitie-unit is ook volledig 
opnieuw ontworpen, zowel de elektronica, 
de software als ook de behuizing. Echt 
spectaculair is de manier waarop nu de data 
wordt opgenomen. 

Dat Eddyfi Technologies een leidinggevende innovatieve onderneming is op het gebied van NDT hebben we eerder kunnen  
zien met de technologische en productontwikkelingen van Pulsed Eddy Current (FMC), Total Focussing Method, ACFM  
en MFL-apparatuur. Volgens de producent ‘game changers’ op hun eigen gebied die het gebruik eenvoudiger maken  
en de inspectieresultaten aanzienlijk verbeteren. Dat geldt ook voor het nieuwe Teletest Guide Wave system met de naam 
SONYKS dat volgens kenners oprecht een revolutie genoemd mag worden. 

Take control,  
be your own guide
Door Edwin van der Leden - Eddyfi Technologies

BedrijfsNieuws

Het resultaat van het complete herontwerp is een system 

dat niet alleen veel eenvoudiger te bedienen is, betere data 

kan leveren maar ook een haast ‘fail safe’ proces kent dat 

‘operator error’ haast tot het verleden maakt.
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Zoals eerder vermeld maakt de nieuwe 
ringafstand het mogelijk heel breedbandig 
data op te nemen. Het systeem doet dit 
overigens volgens het ‘Full Matrix Capture’ 
(FMC) principe waarbij alle mogelijke zender/
ontvanger combinaties worden opgeslagen 
voor een heel breedbandig spectrum. 
Met een druk op de knop heeft u dus alle 
data die nodig is voor een offline analyse 
waar u eenvoudig tijdens de analyse door-
heen kunt ‘scrollen’. 

Een defect over het hoofd zien tijdens een 
inspectie zoals dat voorheen kon gebeuren 
behoort hiermee zeker tot het verleden. 
De data sets bieden zelfs de mogelijkheid 
op ieder moment, dus ook enige tijd na 
de inspectie, focus data op te vragen voor 
ieder specifiek punt op de leiding. Uiteraard 
komt al deze data terug in de aanwezige 
rapportmodule die automatisch een rapport 
genereert terwijl de inspectie en analyse 
wordt uitgevoerd.

Verhoogde productiviteit
Het resultaat van al deze ontwikkelingen is 
een enorm verhoogde productiviteit door de 

snelheid van de datacollectie, offline analyse 
en het eenvoudig aanbrengen van de ringen, 
betere datakwaliteit door de hogere frequen-
ties en verbeterde SNR (POD) en als laatste 
maar niet als minste een ‘fail safe’ systeem 
waarbij een foute interpretatie van de ope-
rator niet gelijk wordt afgestraft met enorme 
kosten van een her-inspectie. 

En oh ja, hadden we al gezegd dat het 
systeem ook kan werken met het vorige 

type ringen van zowel het merk Teletest en 
ook de huidige GUL ringen? Zoveel meer 
doen met uw huidige ringen zonder gelijk 
een compleet nieuw systeem te moeten 
aanschaffen! 

Mocht u interesse hebben om meer informa-
tie te ontvangen of een remote demo van dit 
systeem te krijgen, neem dan contact op via 
e.vanderleden@eddyfi.com of kijk eens op 
de website www.eddyfi.com  

Dit is de correcte versie van het eerder verschenen artikel het Nieuwsbulletin KINT 81

voorzitter bij de eerstvolgende Algemene 
Leden Vergadering. 

We wisten toen alleen dat er bij André 
sprake was van persoonlijke omstandig- 
heden, maar niet precies wat. Allerlei 
mogelijk oorzaken gingen door ons hoofd, 
maar wat er precies aan de hand was, 
vertelde André op dat moment niet. 
In aanloop hiernaartoe, ongeveer een half 
jaar nadat hij in 2020 als voorzitter was 
verkozen kregen wij in toenemende mate 
voor bijeenkomsten meldingen van André 
dat hij niet beschikbaar was in verband met 
andere werkzaamheden. De indruk ont-
stond dat er meer aan de hand was. Op 
termijn werd dit ook door André bevestigd.
Pas geruime tijd nadat de uiteindelijke 

bestuurswissel officieel plaatsvond 
vernomen wij wat er echt aan de hand 
was. André heeft Alzheimer en had op dat 
moment veel last van symptomen. 
Afgelopen zomer is Casper bij André op 
bezoek geweest om hem te bedanken 
voor zijn periode als voorzitter, en deze 
periode ook op persoonlijk niveau af te 
sluiten. Inmiddels gaat het, met medicijnen, 
goed met André en is hij veel op pad met 
zijn vrouw en kleinkind. Hij geniet  
nu van zijn pensionering, maar denkt 
met voldoening terug op zijn werk in de 
inspectiesector.

Het KINT bestuur bedankt bij deze  
André nogmaals, en wenst hem nog 
vele goede jaren.

Midden 2021 heeft Casper Wassink als 
vicevoorzitter de uitvoerende taken over-
genomen van voorzitter André Blaauw. 
Dit gebeurende met instemming van  
André en met de afspraak dat Casper 
zichzelf verkiesbaar zou stellen als 

Bedankt André Blaauw!



ScholingsNieuws
SGS
Non-destructief onderzoek (NDO) van het SGS NDT Training Center biedt uitgebreide NDO- 
opleidingen, examens en certificering voor uw personeel in overeenstemming met Europese, 
internationale en Amerikaanse normen.

voor NDO-technici in overeenstemming met het systeem voor 
personeelscertificering in non-destructief onderzoek (PCN).  
De cursussen worden gegeven in het SGS NDT Training  
Center in Shanghai op wekelijkse basis of kunnen op locatie 
worden verzorgd. www.sgs.nl/nl-nl/training-services

Het SGS NDT Training Center is  bekroond met de status  
Authorized Qualifying Body (AQB) en Accredited Training  
Organisation (ATO) door het Britse Institute of Non-Destructive 
Testing (BINDT). Dit maakt dat het SGS NDT Training Center 
bevoegd is tot opleidingen en het afnemen van examens  

Applus+ Competence 
Training Center

Applus heeft een nieuwe website voor de trainingen: 
www.applustraining.nl. Hier vindt de bezoeker een volledig en 
uitgebreid overzicht van het opleidingsaanbod en kan direct een 
kandidaat worden aangemeld. 

Applus biedt ook maatwerk en duurzame leeroplossingen zoals 
blended learning en incompany opleidingen. 

NDO wordt in verschillende industriële sectoren toegepast.  
In verband daarmee zijn er voor de diverse methoden  
en voor de onderscheiden sectoren afzonderlijke certificaten.  
Er zijn de volgende certificaten van vakbekwaamheid:

• Interpretatie van radiografiefilms (RI) (bekend als Filmlezen)
• Magnetisch onderzoek (MT)
• Penetrant onderzoek (PT)
• Radiografisch onderzoek (RT)
• Ultrasoon onderzoek (UT)
• Ultrasoon Phased Array onderzoek (PA)
• Ultrasoon Time of Flight Diffraction onderzoek (ToFD)
• Ultrasoon Wandiktemeting/Corrosiedetectie (UT-WDCD)
• Visueel onderzoek (VT)
• Wervelstroom onderzoek (ET)

www.applustraining.nl/opleidingen/ndo-opleidingen

Met meer dan 80 jaar ervaring, zeer bekwaam personeel en een wereldwijd netwerk in proces- en productinnovaties,  
wordt Applus+ door de industrie vertrouwd tot het leveren van trainingen van hoge kwaliteit op het gebied van  
Niet-Destructief Onderzoek en Stralingsveiligheid.
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TiaT Europe
TiaT Europe B.V. levert een compleet professioneel pakket voor opleidingen op het gebied van Niet-Destructief  
Onderzoek. De opleidingen worden afgestemd op de behoefte van de klant en kunnen indien gewenst op locatie bij de klant 
worden gegeven.

Penetrant, Radiografisch en Magnetisch. Naast de kwalificatie- 
opleidingen verzorgen wij ook seminars voor technische spe-
cialisten, mensen werkzaam in de kwaliteitszorg en managers 
betrokken bij het vakgebied niet destructief onderzoek.

Ga naar tiat.nl/opleidingen of vraag na via telefoon  
0165-552461 of mail opleidingen@tiat.nl.

TCI Benelux
TCI Benelux is een professioneel opleidingeninstituut waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. 

TCI Benelux biedt een hoogwaardige NDO-opleidingen  
aan conform ISO 9712. De opleidingen tot level 2 inspecteur/ 
onderzoeker worden afgerond met een examen volgens  
certificeringsproces van Hobéon SKO ISO 9712. 

De cursusagenda vindt u op tci-benelux.com/cursus-agenda 

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers, naast het behalen 
van het examen, een goede basis hebben gelegd om  
betrouwbaar onderzoek uit te voeren in de praktijk. Om de  
kwaliteit van het NDO Training Center te waarborgen hebben wij 
enkel level III gecertificeerde NDO-docenten in dienst.  
Hoe ingewikkelder de materie, hoe intensiever de begeleiding. 

De opleidingen tot level 1 of level 2 inspecteur/onderzoeker  
worden afgerond met een examen volgens de eisen zoals  
omschreven door de ASNT SNT-TC-1A, EN-4179, NAS-410  
en/of ISO 9712. Onze level 3 opleidingen worden afgerond met 
een examen volgens, in overeenstemming met ISO 9712.
TiaT verzorgt opleidingen Phased Array; TOFD; Basis Level 3; 
Filmlezen, Thermografisch, Wervelstrook, Ultrasoon, Visueel, 

MME Group
A Longer Life voor materialen, producten en constructies is alleen mogelijk met bekwaam per-
soneel. Zich bewust van dit belang heeft MME Group in 1969 het eerste opleidingscentrum voor 
Niet-Destructief Onderzoek (NDO) opgericht. 

iedereen – ook niet technici – die basiskennis wil hebben van de 
meest gebruikte methoden.

Deelnemers die slagen voor het examen en voldoen aan de 
andere eisen van de norm krijgen een certificaat dat in overeen-
stemming is met ISO 9712. Deze certificaten worden afgegeven 
door Hobéon SKO.

www.mme-group.com/nl/ndo-trainingen

De in-house opleidingsfaciliteiten maken het mogelijk om de 
kwalificaties van de onderzoekers doorlopend verder te ontwik-
kelen. Naast het opleiden van onderzoekers van MME Group 
traint het NDT Training Centre ook medewerkers van andere 
keuringsinstellingen, kwaliteitsdiensten en laboratoria. 

Naast opleidingen voor onder meer Time of Flight Defraction, 
Magnetisch Onderzoek, Phased Array en Wervelstroomon-
derzoek Is er ook een introductiecursus NDO, geschikt voor 
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Dat de Nordstream Pipeline, voor gastoevoer uit Rusland naar Europa beschadigd was, dat was 
wel duidelijk. Maar waardoor en was er sprake van sabotage door Rusland? En hoe kun je dat 
onder water vaststellen?  

Op 17 oktober 2022 stuurde – onder slechte weersomstandigheden – Zweedse kustwacht de 
Blueye X3 Underwater Drone naar beneden. Dat leverde zeer snel duidelijke beelden op die 
het vermoeden bevestigden dat deze beschadigingen uitsluitend ‘door extreme krachten van 
buitenaf’ – lees explosies – veroorzaakt konden worden. Zo werd een inspectie wereldnieuws.       

Inspectie  
wereldnieuws

remote  VISUAL  inspection

remote
  VISUAL  inspection


