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

Deel 19

Vordering onderhoudswerken,

van 18 februari tot 10 maart 2017

Opdrachtgever

onderhoudsbeurt Mercator :

VLOOT dab OOSTENDE

Klikken voor 

vordering foto’s

Samenstelling en foto’s : Rudy Laforce

Papieren model Mercator in kast schip Mercator



20 Feb Plaatsing fokkenmast, dit is de voorste mast van de Mercator.

Doorgangen (mastgaten) fokkenmast (dek en naar ruim schip).

foto: Walter Bertrand



20 Feb 

De fokkenmast zit door de opening aan dek (het mastgat) 

en wordt stevig vastgezet met de spieën (keggen, kallen).



21 Feb

Met houten spieën 

wordt de steng 

Plaatsing van de grote mast, de middelste mast van het schip.

wordt de steng 

(de zwarte 

topmast) 

van de grote mast 

vastgezet.



21 Feb

Naar aloud gebruik: Philippe De Vestele, Dir I.d.P.,  

legt een geldstuk in de maststeun, dit voor geluk 

bemanning en schip.

Een DVD (als “tijdscapsule”), met alle foto’s tijdens de 

werken Mercator op de scheepswerf I.d.P., wordt door 

Rudy Laforce in de maststeun gelegd.



21 Feb

Met een zware kraan wordt de grote mast opgetild.



21 Feb

De grote mast wordt naar 

zijn zitplaats gehesen.



21 Feb

De grote mast komt langzaam in zijn 

doorgang van het dek tevoorschijn 

(plafond mess kadetten).

Doorgang dek en 

zitplaats van de grote 

mast in de mess kadetten.



21 Feb

Zicht grote mast in mess kadetten.

De grote mast zit vast geklemd met spieën in zijn zitplaats.



22 Feb

De stagen en wanten van de reeds geplaatste masten worden terug vastgemaakt aan het schip.



22 Feb

De fokkenmast en de grote mast zijn geplaatst.



februari

Ondertussen gaat het 

schilderwerk benedendeks 

onverminderd verder.



februari

Enkele opgeroepen vrijwilligers schilderen 

de nog te plaatsen rondhouten (ra’s, boom en 

gaffel) van de masten vooraleer deze zullen 

geplaatst worden. 
(Dit schilderwerk was niet voorzien in dit bestek)



27 Feb

Plaatsen bezaanmast met zijn zitplaats in de mess officieren.



27 Feb

Mercator heeft zijn drie masten terug.



1 Mar

Plaatsen gaffel aan de bezaanmast.

Ook wordt de boom aan de bezaanmast geplaatst.



3 Mar

Plaatsen van de ondermarsra aan de fokkenmast.



3 Mar

Nadat de vrijwilligers de mess kadetten “schilderklaar” hebben 

gemaakt, wordt door een decoratiebedrijf deze geschilderd. 



8 Mar

Verblijf matrozen, kastjes geschilderd Pantry benedendeks



9 Mar

De professioneel vernieuwde dekken zijn goed zichtbaar.



9 Mar



9 Mar



9 Mar

Alle masten en tuigage geplaatst



10 Mar

Kajuit Hospitaal

Radiokamer brugdek wordt 

schilderklaar gemaakt.



Schaalmodel Mercator

Paul heeft als cadet op het schoolschip Mercator gevaren onder commandant Roger Ghys van 1955 tot en 

met 1956, dit ter opleiding voor de Belgische Koopvaardij. 

De maquette Mercator werd door Paul getrouwheidsgetrouw nagemaakt volgens de plannen van de 

scheepswerf Ramage and Ferguson Ltd in Leith (Schotland), waar de Mercator in 1931 gebouwd werd. 

Het schaalmodel is 1,65 m lang en de grote mast heeft een hoogte van 0,76m. 

In juni 2017 zal het zijn eerste proefvaart krijgen. 

Het is radiografisch bestuurbaar met een RC controle op batterij van 6 tot 9 Volt. 

Paul Aerts, woonachtig te 

Bonheiden (bij Mechelen)



Enkele detailfoto’s 

maquette Mercator

Foto’s: Paul Aerts



Van zodra de Mercator terug 

bezocht kan worden zal een 

fotoboek (160 Blz) te koop 

aangeboden worden in het 

onthaal van de Mercator.onthaal van de Mercator.

EINDE
Foto’s en samenstelling: Rudy Laforce


