
MERCATOR………..........................................OP DE SCHEEPSWERF

Deel 18

Vordering onderhoudswerken,

van 6 tot 17 februari 2017

Opdrachtgever

onderhoudsbeurt Mercator :

VLOOT dab OOSTENDE

Klikken voor vordering 
foto’s

Samenstelling en foto’s : Rudy Laforce

De scheepstelegraaf is op het brugdek geplaatst,

bijna klaar voor vertrek ………………….uit  de loods !



07 Feb

Het terugplaatsen van de radarsteun op het brugdek.



07 Feb

De nagelbank is geplaatst ter hoogte van de doorgang fokkenmast.



09 Feb

Voorbereiding plaatsen masten. Hier liggen alle spieën klaar om, 
na plaatsing masten, deze masten goed vast te zetten.



13 Feb

Algemeen zicht brugdek



13 Feb

Kiel Mercator



13 Feb

Dekbeslag geplaatst rond doorgang 
van bezaanmast

en rond doorgang grote mast.



14 Feb
Start buiten zetten Mercator uit loods en brengen  naar de scheepslift.

Poort loods nr 2 staat open, de verplaatsing Mercator kan starten.



14 Feb

Nog een kleine briefing, door de directeur scheepswerf I.d.P. , aan zijn personeel vooraleer te starten.



14 Feb
Hulpmiddelen voor buitenzetten Mercator.

Hydraulische pompen Verreiker

Tractor met winch



14 Feb

De boegspriet krijgt als eerste deel van het schip frisse lucht.



14 Feb

Langzaam maar zeker komt de Mercatorboeg tevoorschijn.



14 Feb

Mercator verlaat zijn loods



14 Feb



14 Feb



14 Feb



15 Feb

Richting scheepslift



15 Feb

Mercator staat klaar op de scheepslift



15 Feb

Algemeen zicht van de scheepswerf I.d.P. in de achterhaven.



15 Feb

De scheepslift wordt gezakt, 
de Mercator krijgt “natte voeten”.



15 Feb



16 Feb

24 uur test ter controle van eventuele lekken. 
De scheepslift bevindt zich nog onder de Mercator ter beveiliging.



17 Feb

De sleper Multratug 11 is in de vroege morgen al 
paraat om de Mercator naar de kade te slepen.



17 Feb



17 Feb



17 Feb



17 Feb



17 Feb

Trossen vast aan de kade.



EINDE

Bij terugkomst Mercator zal een boek (160 Blz.) in het onthaal
te koop aangeboden worden met een keuze uit een ganse reeks 
unieke foto’s van begin tot einde werken aan het zeilschip Mercator.

Foto’s en samenstelling: 
Rudy Laforce


