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Bij OOS werden 19 leden van Senioren
Lions Oosterschelde hartelijk
ontvangen door de gastvrouw Aster
Witteman (project designer) en
Clarissa Scheepstra (project
coördinator). Leon Overdulve (eigenaar
en CEO OOS Group) kon helaas niet
aanwezig zijn door verplichtingen in
het buitenland.
Alleen al de ontvangst op het
hoofdkantoor in villa Welgelegen’’ was
groots. De villa ligt in een groot park
met veel groen aan de rand van het
dorp Serooskerke.

De presentatie viel uiteen in drie
onderdelen: allereerst presenteerde
Aster OOS International. Zij liet aan de hand van een aantal beelden en animaties zien 
waar OOS International voor staat, waar OOS werkt en wat voor soort werk OOS 

verricht.
Het werkgebied omvat o.a. het Caribisch gebied, China, 
Brazilïë en Singapore. OOS werkt met wereldwijd 
opererende bedrijven in de olie- en gasindustrie. Op dit 
moment worden de 2 grootste offshore platforms ter 
wereld voor hun in China gebouwd. OOS installeert en 
verwijderd compleet ingerichte zelf varende offshore 
platforms. Met hun kranen kunnen ze complete 
platforms optillen. Ze verzorgen niet alleen het 
equipement, maar ook het hele management, catering, 
en bemanning.

Het tweede deel ging over de persoon
Leon Overdulve en werd gepresenteerd
door Clarissa. Leon is opgegroeid in
Terneuzen, met een niet al te makkelijke
jeugd. Hij is op zeer jonge leeftijd als
matroos gaan werken over de hele wereld
in de offshore industrie en heeft aan de
lijve ervaren hoe een aantal zaken op een
betere en humanitaire wijze geregeld
zouden moeten worden. 
Zijn ervaringen heeft hij kunnen gebruiken
bij de start van OOS. Hij ontdekte wat er
allemaal aan management verkeerd kon gaan en heeft daarop met zijn plannen 
financiers gevonden om zijn idealen waar te kunnen maken. OOS werk nu 10 jaar 
wereldwijd en is een fantastisch bedrijf geworden. Leon is ‘een maatschappelijk 
ondernemer’ en laat dat ook blijken in zijn naaste omgeving naar zijn medewerkers en  
in Serooskerke d.m.v. ondersteuning aan de dorpsgemeenschap en aan verenigingen.
Zijn platforms en andere vaartuigen hebben ook allemaal Zeeuwse namen.

Het derde deel van de presentatie werd, tot onze grote verrassing, ingenomen door ons 
lid, Frans Koch.
Hij vertelde dat, via een kleinzoon, Leon Overdulve belangstelling had gekregen voor het 
idee van Frans over een betere invulling van de ruimtes op de kades bij 



containeroverslag door een betere benutting en gebruik van overslagkranen in de 
havens.

Leon had het idee om grote drijvende containerplatforms te plaatsen in diep water bij 
dichtbij gelegen grote havens die aan ondiep water liggen.
Een van de grote problemen is namelijk de steeds groter wordende containerschepen die 
niet in ondiep water kunnen komen. Bovendien
moeten hogere lig- en havengelden worden
betaald omdat het laden en lossen veel te traag
gaat.

Door het systeem van Frans te koppelen aan deze
drijvende overslagplatforms kan er een complete
nieuwe manier ontstaan van overslag van
containers van de mammoet containerschepen op
kleinere schepen die wel on ondiep water kunnen
opereren.
Denk dan aan China, India, Bangla Desh en
Venetië.
Het opzetten van een dergelijk project past
precies in het ’t straatje van Leon, maar ook van
Frans, met daardoor veel meer mogelijkheden.
We praten dan over projecten van ca. € 1, 5
miljard. Indrukwekkend prestaties, chapeau!

De avond werd afgesloten met een diner in villa
Welgelegen, klaargemaakt en uitgeserveerd door
Brasserie ‘De Lindenboom’ en gepresenteerd door
chef Ed D’Astalla in de grote keuken. Een prima
ambiance met een groet opkomst: 19 leden! 




