
 
Let op: 

Neem deze uitnodiging mee naar de bijeenkomst. Als bewijs van deelname ontvangt u van het bestuur een stempel en paraaf op de 
uitnodiging. Deze gewaarmerkte uitnodiging wordt door het NIL als geldig document gezien voor verlenging van uw persoonscertificaat 

(indien in uw bezit). Voor actuele informatie kijk op www.lasgroepzuidlimburg.nl 
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Ons nummer: PD/22-002             Urmond, 13-04-2022 
 
 
Geacht LZL lid, 
 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor het bijwonen van een interessante lezing van Marchel 
Kaspers van het Lasinstituut te Breda. Het onderwerp dat dhr. Kaspers met ons wilt bespreken is 
de reparatie aan een gasleiding onder druk in de Javazee op een diepte van 27 meter.  
 
Sinds enige tijd is het weer toegestaan om fysiek bij elkaar te komen voor een lezing. Tevens is 
EQUANS zo vriendelijk om hun accommodatie beschikbaar te stellen voor onze lezing. 
Uiteraard hebben wij begrip voor ieder zijn persoonlijke standpunt voor een fysieke bijeenkomst, 
en als er wensen zijn voor toch digitaal bij te wonen zullen wij kijken voor een mogelijke hybride 
variant.  
 

Datum lezing : Dinsdag 26 april 2022 

Aanvang vergadering : 19.30 uur 
Plaats van samenkomst  : Kantine EQUANS (eerdere ENGIE) te Beek 
Adres  : Amerikalaan 35, 6199 AE, Maastricht-Aachen-Airport (Beek) 
Thema : Reparatie aan een gasleiding onder druk in de Javazee 
Spreker : Marchel Kaspers, Lasinstituut 
 
Toelichting: 
Marchel Kaspers is naast een bekende deskundige in de laswereld de technisch directeur en 
normendeskundige bij Lasinstituut. Dhr. Kaspers heeft al eerder lezingen voor ons behartigd en 
wilt nu graag een specialistische reparatie aan een gasleiding onder druk in de Javazee met ons 
delen. Deze reparatie van een 32 inch gasleiding vond plaats onder zeer uitdagende 
omstandigheden en wel 20 km uit de kust. De leiding had een lekkage en bleef in bedrijf tijdens het 
repareren 27 meter diep met een PLIDCO klem. De reparatie is volledig voorbereid en geoefend 
door DCN en gecontroleerd en geauditeerd door PGN en DNV voor het slagen van deze klus.  
 
Programma:  
19.00 uur Inloop met koffie 
19.30 uur Lezing Lasintituut (Marchel Kaspers) 
21.30 uur Mogelijkheid tot vragen en discussie 
22.00 uur Einde 
 
Tot ziens op locatie EQUANS op 26 april, 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van LZL,   
 
Lezingen-commissie 
Steven Custers 

http://www.lasgroepzuidlimburg.nl/

