


0089 To: 	4, (10)(29) (~seafarm.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Wed 12/23/2020 3:08:56 PM 
Subject RE: 21-01-06 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Wed 12/23/2020 3:08:56 PM 

Goede middag meneer 
Bedankt voor uw bericht. Ik heb t aangepast in de agenda en de locatie aangepast naar Roompotsluis. 
Fijne feestdagen. 
Met vriendelijke groet, 

Medewerker Toezicht 

Ondersteuning & Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

T 088-4890000 
Van: 	(10)(20 

Verzonden: woensdag 23 december 2020 12:52 
Aan: visserij 
Onderwerp: RE: 21-01-06 Bevestiging inspectie KG 8 

Beste mevr. (10)(20) 
De locatie is verkeerd over genomen, we hebben gemeld dat het schip op zijn ligplaats ligt bij de Roompotsluis. 
Graag aanpassen, excuus voor het ongemak. 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Seafarrn 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kamperland 
The Netherlands 

,16)(gra' , 

Mobile: 
Phone: 
	 seafarm.n1 

VAT nr. : NL8025.66.443.B01 

Follow us! 

The information transmitted is intended only for the person or entiy to which á is addressed and rnaycontain confklential and/or priyieged mater-ia'. Any review, ietransmission, 
dissemirration or other uso of, or takkig of any action in reliance upon th is information by persons or entites otherthan the intended recipient is pmhbited. tf you receiye this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer_ [mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete The sonde r therefo re is in no way liable for any errors or om ksions in the content of this message which may 
arise as a result of emal transmission. Ifyerification is required, please request a hard copy. We take reasonable precautions to ensure our emaits are free from ykuses. You 
nood, howeyer, to yerify that this smal and any attachments are free of viruses, as we can take no responsiAity for any computeryiruses, which might be transferred by way of 
Ibis email. We may monitor all email communication through our networks_ If you contact us by email, we may store your name and address to facilitatecommunicatron. 

Please consider the environment - do you really need to print this email? 
Van: visserij <diggl@llenT.nl> - 

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 16:26 
Aan:  (10)(2P»  C,' (~seafarm.nl> 
Onderwerp: 21-01-06 Bevestiging inspectie KG 8 

Goede middag meneed,(10)(26)  
In overleg met Dhr.  41J73)(2#y is er een inspectie ingepland• op uw verzoek. Hierbij de bevestiging. U vindt het laatste 
inspectierapport in de bijlage. 
Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze aan. Het werk 

230674 
or, maar op een andere manier. 



Datum 6 januari 2021 

Tijd Ochtend 

Locatie SteHendam 

Schip/vismerk Ensis / KG 8 

Type inspectie Orienterend gesprek/inspectie 

Bijgaand treft u een flyer aan. Het is de bedoeling dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed doorleest (9.989  
de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
U dient de flyer uit te printen en te ondertekenen en voordat de inspecteur aan boord stapt, moet u de 
ondertekende flyer aan de inspecteur overhandigen. 
Er worden kosten voor een vergeefse reis in rekening gebracht als: 
- de ondertekende flyer niet aan de inspecteur overhandigd wordt. In dit geval stapt de inspecteur niet aan boord 
voor de noodzakelijke inspecties. 
- tijdens de inspectie blijkt dat de regels niet worden nageleefd. In dit geval zal de inspecteur de inspectie afbreken. 
De kosten voor deze vergeefse reis bedragen € 323,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €323,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. 
Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brengen wij een bedrag van €323,- in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00. 
Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
Ondersteunend medewerker Toezicht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Ondersteuning en Afhandeling 

Scheepvaart 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke parallelweg 4 1 3331 EW 1  Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

',10)(291011ent.n1 
www.ilent.ni  

Van:  (10)( ) (l  0)(20:seafarm.nl> 
Verzonden: dinsdag  22 december 2020 13:11 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.nl>  
CC()G0)(2e@padmos.n1; (1Q)(28)(2e) 	<  (10)(2e)  rfflpadmos.nl> 
Onderwerp: (10)(2e) Verzoek tot inspectie KG 8 
Beste, 
Betreft; KG-8 
Wij hadden een verzoek naar 	(10)(2e) 	gedaan voor een afspraak op 6 jan 2021. 
Kreeg var( 0)(20terug dat hij niet meer op deze tak van vergunningen zit. 
Onze vraag is of wij de afspraak met(10)(2e (10)(28) kunnen maken/plannen. 
Aangezien hij vele malen aan boord geweest is, goed bekent met schip en bemanning. 
Wij krijgen een controle eind jan 2021 en willen graag voordien ter plaatse de aanpassingen doornemen voor deze certificaat 
verlenging. 
Het visruim is gestraald en verlichting etc gerepareerd, klaar voor inspectie, advies nodig wat er nog gedaan moet worden. 
Zo hebben we nog 3 weken tijd voor de werf om eventuele onvolkomenheden uit te voeren. 
Graag bericht hierover. 
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0089 Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kam perland 
The Netherlands 

Mobile: 
Phone: 
E-mail0X2«eseafarm.ni 
VAT nr. : N12025.66.443.B01 

›Itgeri> 
Follow us! 

The information transmitted is intended only for the person or entty to which it is addressed and may contain confidential and/or pririeged material. Any review, retransmission, 
dissemrnation or othe r use of, or taking of any action in rel trance upon this information by persons or entities other than the intended recipient s prohibted. If you receive this in 
error, please contact the sender and delete the material hem any computer. Emelt transmission cannot be guaranteed to be secure or ermr free as information cordd be 
intercepted, corrupted, lost, destioyed, ar rive late or incomplete. The sender therefo re is in no way Itabte for any errors or ornissions in the content of this message which may 
arise as a result of ema d transmission. If verification is required, please request a hard copy. We take reasonable precautions to ensure our emails are free from viruses. You 
need, however, to verify that ths emai and any attachments are free of viuses, as we can take no responsiotity for any computerviruses, which might be trans fe rred by way of 
this email. We may monitor all email communication through our networks. If you contact us by email, we may stom your name and address to tacilitate communication. 

APlease consider the environment - do you really need to print this email? 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   

[-g bericht kan in formatie bevatten die niet voor ti is bestemd Indien II niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan n is toegezonden, wordt u venocht dat aan de 
afzender- te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended lor you. If you are not the addresseo or if this message was sent to you bymistake, you are requested to inforrn the 
sender anti delete the message. The State accepts no labildy for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the eiertronie transmission of massages 
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Datum 6 januari 2021 

Tijd Ochtend 

Locatie Stellendam 

Schip/vismerk Ensis / KG 8 

Type inspectie Orienterend gesprek/inspectie 

0090 To: 	uo)(20 00)(2@seafarm.nl] 
From: 	visserij 
Sent: 	Tue 12/22/2020 4:25:30 PM 
Subject 21-01-06 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Tue 12/22/2020 4:25:31 PM 
—WRD167.0c1 
Flyer infoblad inspectie visserii.pdf 
18-01-31 KG 8 nr 31 NO.pdf 

Goede middag meneer  
In overleg met Dhr (1 »(2e}';  is er een inspectie ingepland op uw verzoek. Hierbij de bevestiging. U vindt het laatste 
inspectierapport in de bijlage. 
Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze aan. Het werk 
gaat door, maar op een andere manier. 
Bijgaand treft u een flyer aan. Het is de bedoeling dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed doorleest en 
de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
U dient de flyer uit te printen en te ondertekenen en voordat de inspecteur aan boord stapt, moet u de 
ondertekende flyer aan de inspecteur overhandigen. 
Er warden kosten voor een vergeefse reis in rekening gebracht als: 
- de ondertekende flyer niet aan de inspecteur overhandigd wordt. In dit geval stapt de inspecteur niet aan boord 
voor de noodzakelijke inspecties. 
- tijdens de inspectie blijkt dat de regels niet worden nageleefd. In dit geval zal de inspecteur de inspectie afbreken. 
De kosten voor deze vergeefse reis bedragen € 323,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €323,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. 
Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brengen wij een bedrag van €323,- in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00. 
Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
Ondersteunend medewerker Toezicht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Ondersteuning en Afhandeling 

Scheepvaart 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

kio)(201~  
www.ilent.nl  

(19)g) 

Van:  ..top)(24 
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 13:11 
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(2e) (10)(2e: 
(10)(2e) Verzoek tot inspectie KG 8 

Aan: visserij 

CCEt0)(2e@padmos.n1; 
Onderwerp: 

Beste, 
Betreft; KG-8 

0090 

Wij hadden een verzoek naar (10)(2e) gedaan voor een afspraak op Gl 	 021. 
Kreeg var( 0)(2aterug dat hij niet meer op  deze tak van vergunningen zit. 
Onze vraag is of wij de afspraak met l0X24(10)(2e)  kunnen maken/plannen. 
Aangezien hij vele malen aan boord geweest is, goed bekent met schip en bemanning. 
Wij krijgen een controle eind jan 2021 en willen graag voordien ter plaatse de aanpassingen doornemen voor deze certificaat 
verlenging. 
Het visruim is gestraald en verlichting etc gerepareerd, klaar voor inspectie, advies nodig wat er nog gedaan moet worden. 
Zo hebben we nog 3 weken tijd voor de werf om eventuele onvolkomenheden uit te voeren. 
Graag bericht hierover. 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kamperland 
The Netherlands 

Mobile: 
Phone: + 
E-mail'OYgegseafarm.n1 

(10)(2e) 

VAT nr. : NL8025.66.443.B01 

>4110>   
Follow us! 

ffl 111 
The information transmitted is intended only for the person or entty to which it is addressed and may contain confidential and/or prideged material, Any review, retransmission, 
dissemination or other Ilse of, or takkig of any action in rel iance open this information by persons or entities other I han the intended recipient is pmhibted If you receive this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, corrupted, lost, destroyed, anive late or incomplete. The sender therefo re is in no way Ibble for any errors or om issions in the content of Mis mes-sage which may 
arise as a resutt of emad transmtsion. If verdication is required, please request a hard copy. We take reasonable precautions to ensure our mails are free from viruses. You 
need, hoorever, to verify that this ernst and any attachments are free of viruses, as we can take no response city for any computer vincses, which might be transferred by way of 
this emat. We may monitor all ernst communication through our networks. If you contact us by email, we may store your name and address to facilitate communication. 

Please consider the environment - do you really need to print this email? 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   
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0091 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Wawn'tant 

230955 

Preveritiernaatregelen COVID-19 voor inspecteur ILT op locatie 

Vanwege de coronarnaatregeten past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze 
aan. Het werk gaat door, maar op een andere manier. We werken meer digitaal en op afstand als dat 
kan. Sommige controles kunnen op afstand worden gedaan, bijvoorbeeld door digitale 'deskhandhavings  
aan de hand van documenten. De ILT kan dus veel inspecties blijven uitvoeren. 

Fysieke inspecties 
Als we naar buiten gaan, staat de gezondheid voorop. Van onze inspecteurs én van de partijen 
waarmee we samenwerken of waar we toezicht op houden. We voeren risicogericht inspecties op locatie 
uit, waarbij we rekening houden met de coronarnaatregeten. Onze inspecteurs zijn uitgerust met 
nondzakelijice beschermingsmiddelen. 

Wat kunt u doen? 
Nu de medewerkers van de ILT weer vaker op locatie komen, vragen we medewerking. Ter 
beschemiing van uw en onze medewerkers. Maatregelen: 

• Voorop staat het uitgangspunt dat zowel de ILT als uw bedrijf de algemeen geldende 
richtlijnen in acht nemen. 

• De ILT-inspecteurs houden zich aan de regels die uw bedrijf heeft opgesteld. 
• Het eventueel benodigde aanmelden bij een portier gebeurt niet in een ruimte waarin de 1,5 meter 

niet kan worden aangehouden. 
• Bij betreden/verlaten van het bedrijf is er een mogelijkheid om de handen te wassen/desinfecteren. 

Zorg voor een goed functionerende handenwasgelegenheid met voldoende zeep. 
• Geef de medewerker van de ILT geen hand. 
• Medewerkers met fysieke klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, (lichte) koorts, 

darrnklachten of verlies van smaak blijven thuis. Bij aanwezigheid van medewerkers die deze 
symptomen vertonen, is de ILT-medewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf. 

• We vragen van u een maximale inspanning om een afstand van 1,5 meter mogelijk te maken. 
• Zorg voor geschikte kantoorvoorzieningen wanneer de ILT-medewerker (administratieve) 

werkzaamheden op het bedrijf verricht: 
o 	Een werkplek, waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is.en een afstand van 

minimaal 1,5 meter gerealiseerd kan worden. 
n 	De apparatuur en de werkplek waar de ILT-medewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt 

graag zo hygienisch mogelijk houden. 
• Een inspectie stopt als het volgens de inspecteur niet veilig genoeg is. 

Deze maatregelen zijn belangrijk om de verdere verspreiding van het Coronavirus maximaal te kunnen 
controleren. 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

Verklaring 
Ik heb bovenstaande tekst gelezen en houd snij aan de afspraken. 

Naam 
Functie 
Datum 
Handtekening : 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: —31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Ma il: I(10)(20ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0092 

Inspectiegegevens: 
le Inspecteur: (f0)(ii 	(10)(2e) I 	RapportNr: 	31 	 Inspectieperiode: 	 2 

2e Inspecteur: 	 Periode(Cyclus): 	 5 
Insp. locatie: 	Neeltje Jans 	 Inspectiedatum: 	 31-1-2018 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 
Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspectie 
Uitstel: 	 Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Herinspectie 	 NVT 
	

31-1-2018 

Certificaten 
Advies Certificering - Definitief na akkoord kantoor: certificaat artikel: 	Ingang: 	Einde: 

Klassecertificaat 	 nNvt (•) Geviseerd 0 Verlengd ) Vernieuwen 

Certificaat van 	 ONvt 	Geviseerd 0 Verlengd 	Vernieuwen 	Medical;Radio 
Overeenstemming 

Opmerkingen: 

RapNr: VigNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.nl 	 Zie onderstaand Schriftelijk 	 7.1 
verslag 	 afmelden 

34 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

35 	 -- 

35 	33 	Niet meer in gebruik zijnde apparatuur / leidingwerk zo veel mogelijk 	Zie onderstaand -- 
verwijderen i.v.m. survey ILT maar ook voor bemanning onduidelijk 	 verslag 

37 	2 	De nieuw aangebrachte afsluiters op bovenkanten (en onder) peilglazen 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
moeten zelfsluitend zijn dus met veerbelaste kleppen 	 afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting. 
Rapport 39: droogzetting mag uitgesteld worden tot April 2021, dan ook 5 
jaarlijks en schroefas beoordelen. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: -f31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: [(10)(2g)} LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0092 

RapNr: VigNr: Omschrijving: 
	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 

Schipper: 
37 	4 	Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 10/2020. Rapport 39: 

mag uitgesteld worden tot en met januari 2021 

39 	1 	Dekwasmogelijkheid van pomp machinekamer herstellen i.v.m. vereiste 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
van 2 brandbluspom pen. 	 afmelden 

39 	2 	Er moeten 2 brandslangen met spuitstukken aangesloten kunnen worden 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
op de dekwasleiding. 	 afmelden 

39 	3 	Restant betimmering en isolatie verwijderen en ruim van te voren de 	Zie onderstaand Nw afspraak 	7 
spanten, de huid en de schotten van het onderruim, het gehele tussendek, verslag 	maken 
gestraald aanbieden voor inspectie door ILT zodat vóór 31 januari 2021 de 
constructie hersteld kan zijn. 

39 	4 	Gaatjes machinekamer onderdeks herstellen, b.v. boven hydrofoor, kabel 	Zie onderstaand Nw afspraak 
doorvoer naast bb hulpmotor, boven schakelbord, aan bakboord boven 	verslag 	maken 
keerkoppeling. 

39 	5 	Gaatje en dun stuk in schot voormachinekamer aan bakboord herstellen 	Voor vertrek 	Schriftelijk 	
J-1 

afmelden 

Verslag 
Datum: 24-6-2020 	Korte omschrijving: 

24-06-2020 (10)(2e) -lerinspectie: Betimmering en isolatie was zoveel mogelijk verwijderd aan stuurboord. Alle knie verbindingen tussen 
spanten en dekdragers zijn dun of doorgerot. Spanten worden dunner enkele doorgerot. Nog roest aanwezig op huid, over roest heen 
geschilderd. Dek is op diverse plaatsen dun en lek. Op veel plaatsen water tussen de gedubbelde platen. Bovenste dubbelplaat zit niet 
meer vast aan onderste plaat omdat deze is weggerot. Betimmering tegen onderdeks aan bakboord is nat van lekkage door dek. Er was 
geen plan van aanpak gemaakt voo(l0)(200nderhoud. Lastig om constructiewerk goed te beoordelen zonder dat het gestraald is. Zaak 
besproken met eigenaar Dhr(10)(2eDhi.10)(241 bezig met een nieuw schip omdat herstellen zeer kostbaar is. Afgesproken dat vo& einde 
window volgende inspectie periode, dat is 31-01-2021 de genoemde constructie hersteld moet zijn anders kunnen de certificaten niet 
meer geviseerd worden. 

Datum: 31-1-2020 
	

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 

31-01-209 	38: Schriftelijke afmelding HD brandstofleidingen en lekalarm hulpmotor machinekamer, zie dossier. Opmerking 
Markusnet weggehaald, is niet verplicht, wel aan te bevelen. 

Datum: 23-1-2020 	Korte omschrijving: Restpunten 

23-01-201,00)(207: Restpunten afname volgens rapport. Afgesproken dat nog 1 spantvak aan bakboord wordt verwijderd en verder 
gaan met het hout van het onderdeks verwijderen, aan stuurboord alle isolatie verwijderen ivrn lekkages en slechte spanten/knieën en 
gecorrodeerde huid. ILT uitnodigen in juni 2020 is de afspraak met de schipper. De hulpmotor in de machinekamer had dubbele 
brandstofleidingen dus die moeten weer terug, bevestigd door Padmos dat deze volgende week geplaatst worden door hen. 

Datum: 10-1-2020 	Korte omschrijving: 

10-01-2020~36: Telefonisch contact gehad met schipper, noodverlichting accu's vervangen, verlichting gerepareerd, laswerk 
tussendek in uitvoering en komt gereed vandaag, Onderdeks hout en koelspiralen zijn verwijderd uit onderruim, aluminium trap 
onderruim is gelast. 
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To: 	(10)(2e) 	- 11:1  (10)(2e) 	@ilent.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 12/28/2020 9:00:25 AM 
Subject 20-12-28 lijst Inspectie gegevens KGB 
Received: 	Mon 12/28/2020 9:00:26 AM 
doc01519320201224083347.pdf 
—WRD000.i1X1  

0093 

Goeie morger(fQ)(20 
Heb je gezellige Kerst gehad? 
Hierbij de lijst van de schipper waarmee hij aan de gang is gegaan. Je gaat op 6 januari naar dit schip toe, dus vandaar dat ik 
het jou toestuur. 
Groetjes C jlf pYI  
Van: (1 2e) 

Verzonden: donderdag 24 december 2020 15:36 
Aan: visserij 
Onderwerp: Inspectie gegevens KG8 

Geachte, 
Hierbij de gevraagde lijst met uitgevoerde opdrachten. 
De verklaringen liggen aan boord, en geven we aan de inspecteur. 
Fijne kerstdagen 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Seafarrn B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kamperland 
The Netherlands 

Mobile: 
Phone: 
E-maiCkg,seafarm.nl 
VAT nr.: NL8025.66.443.B01 

Follow us! 

(u 
The information transmitted is intended only for the person or entty to which it is addressed and maycontain confidential and/or privieged material. Any review, retransmission, 
dissemination or other use ot or taking of any action d relance upon the information by persons or entities ether than the intended recipient is prohated. If you recelye this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer [mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete. The sender therefo re is in no way 'baba for any errors or om issions in the content of this message which may 
arise as a result of ema d transmission. if verification is require-d, please request a hard copy. We take masonable precautions to ensure our emai are free from viruses. You 

however, to verify that this emai and any attachments are free of vtuses, as we can take no responstality for any computer viruses, which might be transterred by way of 
this ernst. We may monitor all ernst communication through our networks. If you contact us by email, we may stom your name and address to tacilitate communication. 

Please consider the environment - do you really need to print this email? 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   
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0094 (10)(2e) @ILenT.nl] To: 	(1 1)(W1 (1010)(2.3}) - ILT[ 	 
Cc: 	visserij (10)(2g)@ILenInl] 
From: 	(10)(2e)  (110)(2100)(2e))- ILT 
Sent 	Fri 1/10/2020 9:43:42 AM 
Subject FW: KG8 
Received: 	Fri 1/10/2020 9:43:44 AM 
20-08-01 KG 8 nr 35 	xlsx  
20-08-01 KG 8 nr 35e0x2eKantoor_pdf 
20-08-01 KG 8 nr 35 	'pdf 

Beste 0X201 
Ik denk dat je hier vanaf moet weten: 
Betreft KG8 schelpenzuiger (mesheften of scheermessen genoemd), het schip wil men vervangen maar er is nog geen opvolger. 
Woensda410)(2elk op de KG8 geweest voor de jaarlijkse inspecties en heb buitengewoon veel gebreken moeten noteren. 
Ik heb niets geviseerd, de window verloopt einde deze maand. 
Belangrijke zaken werden direct opgepakt, maar door de algehele staat van onderhoud zag ik mij genoodzaakt om ieder punt op 
te schrijven. 
Ik10)(2ebenieuwd hoe ver ze straks zijn over 3 weken, er is een mogelijkheid dat we iets kort lopends af moeten geven. 
Grtr(P0X24.)  
Van:  (10)(2e)  ',10)(20)(2€)- ILT 

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 17:52 
Aan: visserij 
Onderwerp: KG8 

Goedendag, 
Hierbij het rapport van de KG8, er moet een her-inspectie plaatsvinden voor het viseren voor eind januari. Dit kan nog best 
behoorlijk wat tijd vergen i.v.m. 36 restpunten. 
Grtn (We) 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31. (0)70 456 40 40 
E-Ma il:1(10)90ILENT.NL 

Inspectie Lefomgeving en Tinntsport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0096 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: (1 0)(2 
	

01(2e), 1 	RapportNr: 	35 
	

Inspectieperiode: 	 4 

2e Inspecteur: 	 Periode(Cyclus): 	 5 
Insp. locatie: 	Neeltje Jans 	 Inspectiedatum: 	 1-8-2020 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitgevoerd J/N: Ultsteldatunn: 

Jaarlijks 	 NVT 
	

1-8-2020 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. 
Schipper: 

30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.n1 	 Zie onderstaand Schriftelijk 	 1 
verslag 	 afmelden 

34 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

34 	4 	Zelf een marcus-lifenet oefening houden en ILT daarover informeren 	Voor einddatum Schriftelijk 
(voorjaar 2019) 	 certificaat 	afmelden 

35 

35 	1 	GMDSS hand VHF's batterijen zijn verlopen 	 Voor einddatum Verzoek 
certificaat 	herinspectie 

35 	2 	Noodverlichting accu's: onvoldoende capaciteit 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	3 	Stuurboords vlot verlichting kapot 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	4 	Stuurboords boeilicht werkt niet, vanglijn vervangen (voor zo een als aan 	Voor einde 	Verzoek 
bakboord) 	 inspectieperiode herinspectie 
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35 	5 Noodstop naast de deur in de schoorsteen is kapet (van her achterschip) 

Ei Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	6 	Vismerk aanbrengen op boei voorschip 

Ei Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	10 	Stuurmachinebak staat vol water en aansluitbox roerstand aanwijzer ligt 
los, bedrading hangt in het water. 

Ei Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	11 	Luik bovendek voor stuurhut aan bakboord: 1 knevel krom, 1 zit vast onder 
het luik 

Ei Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	12 	Kleine luik bovendek voor stuurhut aan stuurboord, twee knevels vast 

Ei 35 	13 	Diverse knevels van verschillende luiken tussendek niet gangliaar Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperlode afmelden 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

35 	15 	TL bak beschermkap boven lopende band op tussendek is kapot 

11 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	18 	Algemeen alarm bel tussendek is kapot, licht signaal nog te testen 

3 Verzoek 
herinspectie 

Verzoek 
herinspectie 

Voor einde 
inspectieperiode 

Voor einde 
inspectieperiode 

1] 

7_1 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	21 	Plan van aanpak onderhoud tussendek maken en overleggen met/aan ILT, 
wordt slecht op diverse plekken 

J Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	22 	Drainpijp door huid tussendek bakboord achter weggerot, vóór de ingang 
waar de viskisten naar binnen geschoven worden (zie foto), nu open 
verbinding naar buiten. 

__J Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	23 	Onderruim stuurboord: betimmering onderdeks inclusief oude koelspiralen 
zijn naar beneden gekomen en hangen nu los 

0096 

35 	7 	Stopcontact kapot rechts naast deur in de schoorsteen, troep in 
schoorsteen opruimen 

35 	8 	Hijslier electromotor/pomp staat los, alle 4 de steunen zijn afgebroken 
(voor stuurmachineluik) 

35 	9 	Lopende band doorvoer moet waterdicht afsluitbaar zijn, om bij de lagers te 
kunnen komen mag hier ook plaat met de dikte van het luikhoofd met 
pakking tegen aan gebout worden, als het maar waterdicht is. 

35 	14 	Kunstof schuif ontbreekt twee maal, 1 grote en 1 kleine, van de goten aan 	Voor einde 	Schriftelijk 	Ei 
stuurboord op tussendek 	 inspectieperiode afmelden 

35 	16 	In het algemeen op tussendek kapotte stopcontacten voor 220V repareren 
of verwijderen 

35 	17 	In het algemeen op tussendek de rode38OV aansluitingen ontbreken de 
afsluit klepjes, daardoor inwendig gecorrodeerd 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Ei 

35 	19 	Bovenste trede aluminium ladder naar onderruim is afgebroken, let op 
valgevaar! 

35 	20 	Gaten in het tussendek waterdicht repareren, mag nu als tijdelijke reparatie 
dubbel plaat op gelast worden, bij trap stuurboord voor en aan bakboord 
naast lopende band 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: Herstellen: 

Voor einde 
inspectieperiode 

Opvolgactie 
Schipper: 
Verzoek 
herinspectie 

Akk. ILT: 

Ei 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

11 

Ei 

Ei 

230879 

ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
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ScheepvaartILT  
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: ilji  ILENT.NL 

Inspectie Leefoingeving eniTransport 
1finisterie van Mfrawructunr en ifitnerstaat 

0096 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 

35 	24 	Onderruim: zo veel mogelijk betimmering onderdeks verwijderen, isolatie 
romp zoveel mogelijk verwijderen zodat de spanten geinspecteerd kunnen 
worden, plan van aanpak maken voor onderhoud en overleggen aan ILT  

35 	25 	ACCU generator op tussendek voorschip verwijderen, bak is beschadigd en 
staat los  

	

. Herstellen: 	Opvotgactie 
Schipper: 

	

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

	

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperlode herinspectie 

Akk, 

n 
35 	26 	Gele lenspomp in machinekamer maakt kabaal (zit er wel een flexibele 	Voor einde 	Verzoek 

koppeling tussen?) 
	

inspectieperiode herinspectie 

35 	27 	Rubbere matten ontbreken voor schakel bord in generatorkarner voorschip Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	28 	Stneeroliehandpomp van hulpmotor in machinekamer hangt los aan slang 	Voor einde 	Verzoek- 
onder het carter 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	29 	Waar was de losgekoppelde sensor van aan bakboordzijde van de 
	

Voor einde 	Verzoek 
hulpmotor in de machinekamer 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	30 	Plastic peilglas van bunkers in machinekamer: aan bovenzijde moet ook een Voor einde 	Verzoek 
zelfsluitende afsluiter zitten omdat niveau nog boven peilglas staat. 	inspectieperiode herinspectie 

35 	31 	Hydrauliek tank tussendek achter: rot leidingwerk weghalen of afblinden 	Voor einde 	Verzoek 
die niet meer in gebruik zijn 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	' 32 
	

TL bak kapstuurboord achter in gangboord tussendek kapot 
	

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	33 	Niet meer in gebruik zijnde apparatuur / leidingwerk zo veel mogelijk 
	

Zie onderstaand 
verwijderen i.v.m. survey ILT maar ook voor bemanning onduidelijk 

	
verslag 

35 	34 	Nog te testen mogelijkheid van water brandblusmogelijkheicl met slang en Voor einde 	Verzoek 
spuitstuk op tussendek en hoofddek 	 • 	 inspectieperiode herinspectie 

Verslag: 

Datum: 8-1-2020 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 	 
35 08-01-2014  Í  Ift)35: Gezien en in rde o.a.: Radio gekeurd, vlotten gekeurd, IAMSAR 2019, reeds 2020, kaarten, pijlen, 1 vest en 1 pak 
en 1 lampje gecontroleerd volgens schipper zijn er 4 sets, medicijn kist gekeurd, wachtalarm met doormelding, navigatie verlichting, NUC 
verlichting, steekproef noodverlichting, vlotten met painters aan breeklijntjes en niet gesjord, SART batterij, bilge alarm humoruimte 
voorschip, bilge alarm m. k., brandstof snelafsluiters m.k, mat voor schakelbord m.k., lensen met 2 pompen op hulpmotor ruimte 
voorschip, lensblok afsluiters gangbaar, nooduitgang verblijven, noodsturen, scheepshoorn, algemeen alarm, Schipper ondernam direct 
actie op vast zittende knevels, noodverlichting accu's, vlotverlichting, boei licht en lijn e.d. Het bleek lastig om te achterhalen welk 
leidingwerk, bedrading e.d. nog in gebruik was en wat niet, als men verder wil met het schip zal hier wat aan gedaan moeten worden. 

Datum: 16-1-2019 	Korte omschrijving: jaarlijkkie)  
Omschrijving: 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor en MK, RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormeiden, luchthoorn, navigatie 
verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten 
gekeurd, brandblussers jrlks gek, med uitr gekeurd, overlevingspakken 4x, lampjes, blokvesten 4x, vuurpijlen (61 , ankerbal, + polen 
startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter 
lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boellichten, gelensd met twee pompen op het visruim, stickers 
gehoor, niet roken etc-4.o. 
Tuigage normaal slijtpatroon, Lensinrichting getest en goed bevonden. Met algen noodpomp op het visruim en voorverblijf. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BO De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31. (0)70 456 40 40 
E-Mail: [ 	 [LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en.Tninsport 
Aliniverle van Infra mannor en Wenerstaat 

0096 

Datum: 25-10-2018 
	

Korte omschrijving: schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
afmelding patrijspoort 

Datum: 3-10-2018 	Korte omschrijving: Wi, KK en droogzetting 
Omschrijving: 

(-10)(20arnen met een monteur de eerste keer na vernieuwing hoofdmotor een endoscopie: urenstand 14230uur voeringen, kleppen en 
zuigerkronen geen bijzonderheden waargenomen: uitstel +2 jaar. Keerkoppeling tanden via endoscoop bekeken 5 jaar na vernieuwing 
geen bijzonderheden waargenomen eveneens +2 jaar. 
Droogzetting: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Zink wordt waar nodig.ernieuwd. In 2016 is een laatste diktemeting uitgevoerd. 
Toen alles 8mtn en dikker. Verstelbare schroef en roerwerk gen bijzonderheden waargenomen. Van buitenaf de afsluiters en zeeinlaten 
bekeken en goed b'evonden. Advies om een oude niet functionele klep af te blinden aan SB. Achterschip BB gat geconstateerd ==> dok 
gaat insert plaatsen(300x300). Achterschip thv zuigpijp wordt vernieuwd op advies van inspecteur laatste rapport (3d) 410Jen nieuw stuk 
ingezet. Volgens de eigenaar wordt een nieuwbouw ingepland. Gezien de leeftijd van het schip een goede beslissing. Punten conform het 
rapport afgenomen en goed bevonden. Oude hulpmotor stat nog aan boord. Overige apparatuur afgevoerd. 

Opmerkingen kantoor: 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 
	 3 

32 	1. 	In de altende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 

34 	1 	Certificaten geviseerd 

Li 
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(10)(2e) @gmail.comj 0098 To: 	(10(2e) 	@gmail.coml 	 
Cc: 	visserilf (10)(20@lLenTml] 
From: 	(10)(20) 	 0)(240_) 2e)) - I LT 
Sent 	Thur 1/9/2020 6:27:04 PM 
Subject Foto's KG8 
Received: 	Thur 1/9/2020 6:27:13 PM 
20200108 115052.ipq 
20200108 115154_ipq 
20200108 120524.ipq 

Goedenavond, 
Ter verduidelijking van het rapport hierbij een drietal foto's van: gaten tussendek bij ladder sb voorin, gat tussendek bb naast 
lopende band, gat huid bb achter bij RVS glijplaat voor kisten op tussendek. 
Vriendelijke groet, 

(10)(20) 
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(10)(2e) @gmail.comj 0103 

(10X2e) Geachte 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

woensdag 8 januari 2020 Datum 

Tijd ochtend 

Neeltje Jans - Roompothaven Locatie 

Schip/vismerk ENSIS / KG 8 

Type inspectie Jaarlijks 

Opmerkingen/bijzonderheden 

Vradio dient goedgekeurd te zijn op 08-01-2020 

To: 	(16)(2e) 	@gmail.com'[ 	 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 9/23/2019 3:02:46 PM 
Subject 20-01-08 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Mon 9/23/2019 3:02:47 PM 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €314,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. 
Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brengen wij een bedrag van €314 in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00. 
Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

(10X2e) 
Ondesteunend medewerker Toezicht 
Vergunningverlening Zeevaart 

ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke parallelweg 4 1 3331 EW 1  Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

~10j~ 
www.ilent.n1  

230682 



0104 
0)(2e) 	pwartsila.com]; 1 	(10)(2e) (10)(2e 	wartsila.com]; 

1(2e) 	(10)(2e) 	jwartsiia.comj 
(10)(2e) 

To: 
Cc: 	 (10)(2e) 

10)(2e (10)(2e) @wartsila.com]; 
From: 
	(10)(2e)  

Sent 
	

Mon 11/4/2019 10:27:34 AM 
Subject 19-10-31 GOEDGEKEURD Radio Survey KG-8 
Received: 	Mon 11/4/2019 10:27:55 AM 
AIS.pdf 
Epirb.pdf 
Radio Survey.pdf 

visserij[(10)(29)@ILenT.nl] 

Goedemorgen, 
Bijgaand ontvangt u de rapporten van de radiosurvey zoals onlangs door ons uitgevoerd aan boord van de KG-8. 
Kind regards / Met vriendelijke groeten, 

V 
), 

WARTSIL 

(10)(2e)  

Teamleader Services - Automation, Navigation and Communication 
Voyage Solutions Services 

Tel +31 _?(10)(2e)1 

Direct 1-31 
	réj  

(10X2eV -- (cOwartsila.com  

WfirtsiM Netherlands B.V. 

Uzerwerkerkade 36 (Office) 3077 MC Rotterdam 

Koperslagerstraat 20 (Warehouse) 3077 MD Rotterdam 

www.wartsila.com  
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1.1 AIS transponder type: SAILOR 6282 

1.2 Type approval certificatè 

1.4 Mein ScrOrce of efectrioal power; 

1.5 Emergency source of electrical power, 

1.6 Capacity to be verified if the AIS is connected to a battery 

L7 Not plug neer pitots operating position? 

2.1 MMSI number 

X 2.6 Snip length and beam 

X 2.7 	Location of GPS antenne 

0105 

WMTSILA 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST 
REPORT 

Name of Ship 

BV Register 

ENSIS 

KG-8 

Port of Registry 

KORTGENE 

Vlag 

Cali  Sign  

DUTCH 

PDXM 

1. Installation details 

2. -AIS programming - Statie informatiOn 

3. AIS programming Dynamic information 

1 

230917 

Grpss 
Tonnage 

Date Keel 
Leid IMO Number 

254 	1964 	6413297 

X 

X 

X 

X 

X 

2.2 IMO number X 

2.3 Radio cad sign 

2,4 Name Of ship x 

2.5 Type of ship X 



The AIS has been tested according to lMO SNICirc.227 and resolution MSC.74(69), annex 3 

Name of Radio lnspector 

(10)(2e) 

Date and place 

)-2019 , Neeltje Jans 

Name of Radio Inspector 
Company 

Wartsila Netherlands b.v. 

0105 

3.1 
	

Ships position with accuracy and integrity status (Source: GNSS) 

3.2 	Time in UTC (Source: GNSS) 

3.3 	Course over ground (COG) (wil{ fluctuate at dockside) (Source GNSS) 

3,4 
	

Speed over ground (800) (zero at dockside) (Source: GNSS) 

3.5 Heading (Source: Gyro) 

4. Performance test using measuring instrument 

	

4.1 	Frequency measurements AIS ch. 1 and 2, GMDSS ch. 70 

	

4.2 
	

Transmitting output, AIS ch. 1 and 2, GMDSS ch. 70 

4.3 Polling infoffnation ch. 70 

	

4.4 
	

Read data frorn AIS 

	

4.5 	Send data to AIS 

	

4.6 	Check AIS response to .virtual vessels. 

	

4.7 	Check Error log, if available and access is possible, for entries since last year 

5. On air performance test 

5.1 
	

Check reception performance 

Electromagnetic interrerence from AIS observed to other nstailations?: NONE 

Rernarkst, 
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Goed  Bracket switch 

serialized Ilsign Hamsi X 

0106 

wARTsiuk 

Vessel name 
Owner 
Elag state  

EP1RB INSPECTION CERTIFICATE  
ANNUAL SURVEY  

ENSIS 
ENSIS B.V. 
NETIIERLANDS 

Port of registry 
IMO 
MMSI 
Call Sign  

KORTGENE 
6413297  
246364000  
PDXM 

EPIRB Type 
Setial number 

MC MURDO ES SMA.RTFIND 
00-54346 

Battery iltlpë  
Date code * 

Coding 
Code  
Rank of Epirb 

246364000 
T e first is a ways number 0 

Battery Expiry date 
Next inspection 
Release Exp. Date 

05-2020 
05-2020 
11-2021 0 

automatie 	X 
9EC9054A34D34D1 

Visual Inspection  
Performance test 

manual j X  

Good 
Good 

Next annual survey 	10-2020  
*Copy from previous certificate if availalge 

Bracket Overall Performance Good 

Pass Test Transmission check Test Transmission check:  Pass 

31-10-2019 Inspection date 

REMARKS  

Maintenance carried out in acconlance with 
manufacturer's specifications and IMO circular MSC 1040 

Technician 

Neeltje Jans Name in print Port 

Strobe Light Working  
Sea water contacts operating  

Pass 
Pass 

WAvasiLA 
Netherlahda 

burveyor 
Wartsila Netherlands B.V. 
P.O. Box 5115 
3008 AC Rotterdam 
Tel.: 
Fax: 
E-rnal 	el/ wartsila.com  

230919 

STAMP 

Activation 
15 IIEX code 

406 MIlz Transmission 121,5 Maz Transmission 



Hurnan Environment and Transport 
I nspectorate 
ig in isny of infrastructure 
and Water bloc/gement 

aeport 
0 

Send the foren to 	tent& or send to 
Inspectie Leeforngeving en Transport /Scheepvaart 
P.O. Box 16191,, 2500 BD Den Flaa 

Additional information 
(+31) (0)68 459 00 oo J www.ilentril 

Details ship 
1.1 	Nárrie ofthe.ship 	 ENSIS 

1.:1 SI numberand Callsigrr 	 33013 	 PXbM 

1.3 	Fishing tegistratibn and IMantitriber 	 J KG-8 	 , 6413297 

1.4 	Gross tonnage and Length of thèship 	 ;  254 	 ! 3.3;79 

1.5 	Date pf keel and Yéar of build 	 1964 	 1964 	  

1.5 NIMSI 	 246364000  

For which sea ?rees isthe stip certified to 
operatuin? 

3.1 	Reaso n forthe radiosurvey 

3.2 	IS the radio installatibri In efficient working 
condition? 

33 	Sport fishing vege! 

3.4 Mainterrance 

33 	Radio station licence conform Woel Situation 

3.6 	.5hip was inspected according to which 
regulations? 

Sea areas certifiecl to operate 

• A, 	 +A2 	 Al + (existingfishery) 

El 	+ Az 4  A3 (SES'; ❑  Al +Aa  + A3-(P4F/HF+NEiDP) EI + Aa + A3 A4 

❑ EU 2009/43 Class A 	n EU 2009/45 Class 6 

D EU 2009/45 Class C 	D EU 2oog(43 Class D 

Details-survey 
D Maal 	li Périodical 	ï1 Renwal 

D Re-inspection of date: 

31 Yes (mi deficiérides) 
	

0 Rio isee deficienties at 3.1) 

❑ Until30' (sta area Ai) 	L Until 35' (sea area Az) 

O CsupFo!icin 
	

■ Shore-baaed mainteharite 

Ship's name 
	

Owner 

■ Callsign . 	 ■ MM5i 

D EU zoog.43 	❑  SOLAS 	Cl-  COmmercial truising VeSselS 

Fishery Act 	D Regulations Safety Seag,oin,g V~Is Annex z (LY2 Code) 

Li Re.ulations Safety Seagoing Ve.ssels- Annex 3 (ships up to 24 M.) 

• Othen  

ilt.138:Cis t. iàf16 

230924 
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NONE 5.1 	Deficiencies (to be regified before departure) 

0107 

GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transpott Inspectorate 
Alinistu ofinfrastructure andl ok ter Management 

ROOMPOT  NEELTJE JANS 

4.1 	Name stirveyor Company 

4.2 	Name radio surveyor 

1.3 	Place and date 

/A Signature 

Deficiencies/ remarks 

WARTS1LA 

rtsiia Netherlands B V. 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

Signature 

WARTSILA NETHERLANDS BV 

31-10-2019 

5.2 	Remarks (to he rectified as adreed by radio 	NAVTEX PRINTER INOPERATIVE , NAVTEX-TO BE REPLACED A.S.A.P. 
aurveyor) 

5,3 	H as the list of deticiencies and/or remarks been 
signed by masteriofficerirepresentative? 

• Yes  

Signature 

63 	Name master or officer or repre_sentative 

6.2 Signature 

D No 

ILT.138.05 t 2 of.r6 
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0107 

Rep. 	Glv11)55 Radio survey 
Nuirian Environment and TrensPOrt-insgve 
Ministry of infrastnevre gndWater Management 

General 

There rs-a desighated nolder of appropriáte radio certihcate havíngprimary responsibifity for 	 ■ Yes .0  No 0 N/A 
radiocomrnunications during distreSS 

Ya 	On hoardpaSsenger ships thereis an assigned bolder'« appropriete cartificateperfermintoritY 	 0 Yes a No  IIII N/A 
radiOcornffiunications during distresS incidents 

73 	geing ebde to initia te transmission of distresselerts by GMDS5 radidinsteliations from the pbsition froin Which 	U YeS __D _,No_ 1..1_ N/A 
the chip isnorrnally navigated 

7-4 	There are radio records (log) available on board and:PraPerlY kegt 	 O Yes 	NO 11NA 

7.5 	Radio ernergency lightingfor adequate illumination of the racliocontrols foropereting aliGMD55 radio 	11 Yes D No  0 N/A 
equipment 

7.6 	Radio instellations etearly roarked with ollsign. MMS! and other radloodes/nurnbers 	 ■ Yes 0  No EI N/A 

7.7 	Adequate and upto date ratgonauticaLpublications for the intended voyage 	 C3 Yes .0 No 11119rA 

7-.8 There are adequate spare partt end tools 	 NI Yes D No 1:2  -N/A 

Existing.required GMDS5 radio equipment conform MEf) 96/98 (wheelrhark),or Administration tistof Typo 	1 Yes 1r7  No D N/A 
Approved EqUiptneht 

7:1i) Repiateci/renereied reqUired GMDSS radio egeipriterit conform 	arnend entMED 96/98 (Wheelmark) 	0 Yes 	No 	N/A  

Antennas (S ES, A1S-VHF, ME.  VHF, GPS, Navtex, etc) 

8.i 	Correct.siting 	 i Yes ti No 0 -N/A  

ta 	Corregpolarisadon 	 ■ Yes  D No. D 1,1//1  

8.3 	Absence af defects 	 1 Yes  D Na  El N/A  

8.4 	Correct coaxial obles and.connectors 	 111 Vet. D No p N/A 

8.5 	No water penetration info the antenne cable 	 1 Yes 13 No D N/A 

8.6 	Safely away frominterfering high-power energy sourc.es 	 i Yes D No  0 N/A 

8.7. withstend the strain (rem sWaying and vibration 	 ■ Yes. 	No D N/A  

8.8^ If wire antenne, protected-against breakage.by"weak link" 	 .0 Yes  Ei NO 1111 N/A 

8.9 	Timer satisfactority earthed 	 D Yes fl. No  t N/A 

8ae Cbriett insulatitin 	 Yes D No D. N/A  

8.11 MF/HF anterMa PrOtected against being toikhed actittenteliy 	 D  'Yes D No  ■ N/A 

8.1a Safe distanceto áther antennes 	 D  Yes 0 No  2 N/A 

ga Manufacturer 

9.2 Type 

AtS * 

THRANE & THRANE 

SAILOR 6282 

	

9.3 	AIS operates from: 	Main source of energy 	 OR Yes 0 No  D N/A 

- Emergency source of energ}r 	 D Yes D  No II N/A 

- External GPS 	 1.111 yes D No T3 N/A 

	

9.4 	Annual test rei3ort issued (ropy to he attached tothis report) 	 III Yes D No  D N/A 

	

9.5 	in efhcient warkirig condition 	 11 Yes  D No Cl N/A  

* 	Exigirw sailingpatsenger ships 9a0gte)ijaged 4ornestic tindemay dernpted 

111.t?,8.o5 yerFx6 
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0107 

Giv/D55 Radio survey 
!Tamari Enviroturient arldTratisportInSpeOtorate 
Ministry ofInfrastritctureani/nbteriaanagentent 

Prirnary VHF 
oi ManufactUrer• 	SAILOR 

1°2. Type 	 RT 6-301 _ 

10.3 Measuring - Output High Power 	22 	 al Vee 	No 

Reflected Power 	, 15 	IX/ 	 E   Yes D No ❑  N/A 

- Output Low Power 	1 	 tiN 	 eg Yes D No D N/A 

Deviation 	4900 	 Yes D  No  L1  N/A 

- frequency toterance  É f47 	Hz 	 • Yes C No ❑  N/A  

104 	VHF operafes from: 	- Main source of energy 	 II  Yes  D No D N/A  

- Ernergeno/ source of :energy 	 0 Yes 	No al N/A  

- Reserve Source of energ,y 	 1111 Yes ... p [Jo L N/A 

10.5 Control of VHF on navigation niidge convenient to the conning p Sition 	 El  Yes D No E N/A 

105 	Correct operation of controls -(e.g. PTT-sxvitch, squelcn, volume, DW, qutdt select 16, etc.) 	 • Yes  D No Ei N/A  

10.7 Correct readability &spray unit 	 Ei  Yes 12 No D N/A  

10.8 Correct operation on channel 5 -13 - 16 	 la  Yes D No E N/A 

10..9 Correct operation on channels for genera! cornmunications 	 al Yes-  f3 No 	ci  

10.10 Correctreception and audibility 	 ■ Yes D No Cl  N/A  

Prirnary VHF DSC controller intluding watchkeepingreceryer 

Manpfacturer-and 	INTEPRATED IN 1CI.1 
type 
Only rfseperated from 
prirnaryVHF) 

11..z Providediwithautornaticvosition ufxlatc__,frorn: 

- GN55 Manufacturer 	  

GNS5 Type 

GNS51ncludingNMEA box operatés trein: 	 - Máin source of ertergy ®'Vee 	 NO 	N/A  

Erbergency source of energy 	 ❑  YeS D No ag N/A:  

- Reserve source of energery 	 • Yes 0 No (;j N/P 

114 	Separated VHF DSC controller/watchkeeping receiver operates from Main so,urce of energy 	 D Yes D No  la N/A 

- Emergency source of flergy 	 El Yes  D No  II 61/A 

- Reserve source of energy 	 D Yes El  No la N/A 

11.5 MNISI.progranimed conforrri chip fadio licence 	 al Yes Ll No D N/A 

ri 	protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 ga Yes d No 0 N/A  

11.7 .Correct date and time 	 ga Yes  _n No  D N/A 

11,8 Correct operation of contrcds 	 $ Yes  D No LJ N/A 

11.g Correct readability display unit 	 • Vee L1 NO  .0 N/A 

11.10 Correct transmission on cri. 7o (checked by means Of test ec(uipment) 	 $ Yes D No D N/A 

11.11 Correct reception on watchkeeing receiVer (transibitted by testequIpment) 	 Yes   C No 	El  41i/A:  

11-12 Correctvistial/audible DSC alarm 	 Iel  Yes D No 	13  N/A 

11.13 WatchkeepingYecebrer caPable of niáintálning contintrous watch 	 1. Yes D No  n N/A 

tiT,158,o5 t4ufi4  
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0107 

Report GM MS Radio survey 
I I urnan Environment and Transport Inspectorate 
Ministry o finfrastractureandWater Management 

12 	Duplicated VHF 
Manufacturer 	Lt2i  

12.2 Type 

12.3 Measuring - Output High Power 1 	 W 	 D Yes ❑  No JE N/A  

- Reflected Power 	 W 	 D Yes D No • N/A  

-Dutput Low Power 1 	 W 	 D Yes D No WI N/A 

-  Oeviatiarl 	 trz 	 O Yes 0 No IE N/A  

- Frequencytolerance 1 	 Hi 	 T-1 Yes ri Nn S N/A  

12.e OupRcated VHF operates frorrn 	- -Main SOUrce energy 	 D Yes 3 No II N/A 

-*Emerg.enty SQUrCe of energy 	 Cl Yes 13 No  S N/A 

- Reserve SOurCe of energy 	 Yes 	NO • N/A  

12.5 Control of VHF o n navigation batige tonverlient to the con ning position 	 D Yes 0 No •  N/A 

12.6 Correct operation Of controls (e& PTT-switch,-SqUetch, volume, DW, quick Selett 16, etc.) 	 Yes 0 Na  1  N/A 

12.7 Correct readability disPlay unit 	 0 Yes n No • N/A 

12,8 Correct Opération ón channel 6 13 - 16 	 El. Yes  0 Na  lE N/A 

12.9 Correct operation on charmes for genera; cammunIcations 	 n Yes 0 Na  • N/A 

ia.10 Correct receptien and audibility 	 Cl .Yes _C1 	 N/A 

3 	Duplicated VHF DSC controller 
1'3.1 Man ufacturerarid 	I  NA  	 

type 
(only i f seperoted from 1 	  
Duplicated VHF) 

13.2 tirmldecl 	 P,951t-lon u1:14ale front 

GN55.Manufacturer 

- Gh155- Type 

13.3 GI115.5. inctuding NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 Cl Yes D No, 	N/A  

- E mergency source of energy 	 ❑  Yes D No 	N/A 

- Reserve s,ource of energery 	 0 Yes  0 Na ■ N/A  

13.4 Separated VHF 05C contrcilerAvawhkeepingreceiver operates from - Main sou rce of energy 	 0 Yes 0 No ■ N/A 

Emergency source of energy 	 Cl Yes Cl No 111-  N/A  

- Reserve source of energy 	 ❑  Yes  D No ■ N/A  

13.5 MMSF programmecl conform ship radio licence 	 0  Yes 0 No 1 N/A  

116 	Protected against inadvertent activation of'alarm button(s) 	 D Yes O No II N/A  

13.7 Correct date and time 	 3 Yes El No 1111 N/A  

13.8 Correct operation of controls. 	 EI Yes D No ■ N/A 

13.9 Correct readability display unit 	 Yes 0 No 	•  N/A 

13.10 Correct transmission noch 7o (checked by means. of test equipment) 	 D  Yes D No 	N/A 

13.11 Correct retention on ch.70 (transmitted by test equipment) 	 0 Yes  Cl No II N/A  

13.12 Correct visual/audible D5C alarm 	 0 Yes Cl.  No 	N/A  

38.135 54014 
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0107 

4MDS5 Radio survey 
Iluma n EnVironfnent and Tran spoik (nspecOrate 
tune 	 kif histri:ctu and Ww,`,1áoOneit 

MF radiotelephony 

14.1 Man 'larie rei' 	I NA 

il.z Type 	 I NA 

14.3 Méasur g .13£ on 	ne..2.04z 

	

-Output High Power 	I NA  

Refietted POWer 	 NA 	 Ny •, 	 

	

Frequency tolerante 	NA 	itz 

14.4 Measuring IZ Orr 	2151,5 orz:77 

	

- Output High Pcivier 	I NA 

O Yes 	 

• Yes  3. No-  III t,f/t 

❑ Yes r.1  Ho y  II N/A  

	

E.1 vet 	do 	Cl  N/A  

- Refietted Pnwer 	 Cl iYes  0 No E N/A 

14.5 NF 02er-rites korp. 	- Main gwrce of-ene Or 	 v vés 	N/A 

-.E.cnrgency sottrce of igniargy 	 0 Yes  IJ flo 	eg N/A 

- Piserve sot:rCe of enersery 	 0 Vet  tri Na 	111 N/A 

14.4 Correct ianL.Crria t!.ining MF band 	 f...1 Yes 	No 	11120.  

4.7 	Correct moduletionon )3E and .10 	 D Yes 	No 	N/A 

14 	Correct operatIon nl" crintrols 	 0 Yes 0 No 	W N/A.  

14:g Correet.readability display unit 

Corect bperazidn cm 5-03a 

CiUrrett opeu_iricin Or: frequenties for gener. l comniijnications 

14.lz- --Correct reception anda:Idibirity 

5 	MF DSC gvitrotier including 2187,5 kHz watchkepfng receiver 

15.1 Manufát:turet and 	INA 
type 
fOrmy ifseperofed 	I NA 
from me, 

15.z Providim: VO) a ui:oma:ic pootion update from' 

15,3 GN55 Flenufacturer ! NA  

15.4 l'YPg 	 I NA. 

Cl Yes ti No $ N/A 

• Yes L1  No ■ N/A 

D Yes O No 14 NJA  

Li Yes t.: . No 	■ N/A 

15.5 Separated MF DSC Controller including watchkeeping fere ver operaras Erom: 	- Main sou rre of energy 	 Yes 1:1 No 	IR N/A 

- Emergency source of energ' 	3 Yes 	NO le N/A  

ReSeli.e source enerpery 	0 Yes D No 	14 . NIA.  

15.6 v1>5 including, NlvlFh br» okerates from: 	-Main sou rte of energy 	 L.1 Yes L. N 1 	$1 NIA 

--=mest., source of energy 	 1.3 Yes 0 No im N/A 

- Reserve iii.DtirCe energery 	 0 Veil  0 No 	11 W 	 

i4.7 MMS: pragramin cd conform thio radio licence 	 Yes ij  No ■ N/A 

154 	Procected zgainst inadvertent aczivation of alarm inonls) 
	

05 YY NpIi112V/A, 

15.5 Correct date and time 
	

• Yes 0 No lil N/A 

15.10 Corre...-  operation of concrok; 
	 C: Yes 	Nb 	■ NJA 

1511 Correct reaciabitity display unit 	 U Yes.- 	 No 	1111 N/A 

15,12 Correct transmission on 2157,5 kHz (chetked by rnria+s of 1551 equipment) 
	

L/ Yes  0 No 	I1) N/A 

111".:0.-.15 j 6 ..•,rt5 
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0107 

RePQ 	GMDS Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorate 
hiinistiy of Infrassracture end laterititinagement 

- ssa3  Correct. reception on 2187,5 kHz (transmitted bly test equipment) 	 ai  yes LiNe 0 N/A  

15 14 COrrect visual/audible Dk alarm 	 N   Yes  I3 No 0 NIP,  

15.15 Watchkeeping receiver is fixed on218715 kHz only 	 BI  Yes D No  n N/A 

15-.16 Watchkeeping receiver capable of maintaining continurus watch 	 III  Yes Cl No 	Cl N/A  

16 	MF/HF radidteltprinny including NBDP 
16.1 MF/HF rrianufacturer  NA  

162 Type 	1 NA  

16.3 NBDP manufacturer  NA  
and type 
(only if soera-red fróni [NA  
MF/HF) 

16;4- Display Unit 

16,5 MBO!,  printer.  
Manufaauier  

INA _  

NA 

16.16-  Type 	 INA  

16.7 Measuringd3E dir 	á8Z kHz 	8 MHZ 	.1á NIFfz 	16MHz 	Za MHz 

- Output High Poyier 	J 	W 	V., 	'.1N  . 	W 	W 	I:;] Yes D No Ill N/A  

Reflected Power. 	I  	W . 	 „ , . .))../ . . 	W 	3 'Yes 0 No 	a  N/A  

- Frequency tolerante 	I  	W 	W 	IN 	. 	W. 	jo Yesq No  á  N/A 

1'.8,  Measuring Jét) cm 	ri81,5 kHz 	8414.5.01z 

Output High Power, 	I 	W 	W 	 D YeS p No   IIII N" , 
Refleéted. Power 	I 	W 	W 	D.  -yes D No. III.  N/A  ., 

16.9 MF/HF incioding NOR display unitand printer operges Horn: 	-, Main si-jutte of energy 	 D :Yes D, NO N  N/A 

Eirtergency sourte of energy 	 D Yes D NO  II  14/A  

- Reserve.source of energery. 	 El 'Yes  0 No  IN N/A  , 

16.10 gorrect antenna tuning in MF band and all HF bands 	 D Yes D No   III NfA 

16,11 ,Correct modulation on .13t and 12B 	 D Yes D No  OB  N/A  

16:12: icirrect operation Of controls 	 D Yes  cl No 	111 N/A  

16;13 'Correct readability-MF/HF display unit 	 D Yes C1 No 	III 'N/A  

ibnct Correct operatiOn on MF/HF telephony distress frequenties 	 D Yet Q No 	II  N/A..  

16..15 Corred OperatiOn -dri frequencies for generai ecimirturtications 	 (7 -Yes D No 	N  N/A 

1616 arreet reeeption and audibility 	 D Yes D' NO  II  N/A,  

NBDP: 

16.11 AnSwers bad( prográibtried conform-snip radid statIón Rente 	 D Yes  D No 	11111 N/A  

i6.18 Cártedt épetatioribf keyboard 	 Ei Yes D  No  II  N/A  

16.1.9.  Corteet readábility NBDP display unit 	 n yes D No 	IIII NIA  

16.zo Correct operátiOntif NBDP unit 	 p Yes D No II .N/A, 

16.21 Ccirrert operatien-ofSBDP installation by test with.coast tadio Sta/kin . 	 D Yes 	3 No 	IIII  N/A  

010451 7 ár 16  
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0107 

Rep G IA DSS Radio survey 
Hurnan Environment eind-transport Ihspectorate 
Ministryorinfrestractiire (mrt 11/inerAlorypiereeent 

17 	M F/H F DSC Controller including scanning wathkeeping receiver 
17.1 Manufaceurerand 	I NA 

type 
 

(onlyif sepereted 	1 NA 	  
from mFp-iF) 

172 	MF 05 controller- including watehteeeping teceiver operates friarnr 	Main Seurce of energy 	 p Yes Cl No II N/A  

- E margentysource ènergy- 	 0 Yes D No II N/A  

- Reserve source of e nergèry 	 L1 Yes 	No ■ N/A 

17.3 Provided with aucomatit positipn _update 	 f7 Yes 0 NP 	N/A. 

474 	G fiSS Man i facto  rer J,NA 

17,5  Type 	 INA  

17.6 GNS5 ioduding NMEA box operatel f-om: 	- Main source ,f erhergy. 	 Yes U No 11111 „N/A 

Emergeocy source of energy 	 D Yes U. Ne ■ N/A 

Cl Yes el No 1111 N/A  Reserve source of energery  

17.7 MMS! programmed conform ship radio licehce 	 U Yes  Ll No ■ N/A  

17.8- 'Protected agaiiistinadverterdártélarion of alant button(s) 	 D Yes 	No 	1 'N/A 

17.9 Correct date and time 	 D Yes Cl No 	Ill N/A  

17.1e Correct operation of controls 	 LI Yes D No ■ N/A  

17.11 Correct readahibty d iSplay unit 	 p Yes Ll  Ne 	■ N/A 

1/.ra Correct transmission on 4187.5 kHz and HF l>5C distress frequenties 	 D Yes D NO  ■  N/A 

1733 Correct reception on f1/41F and 11F 135C distress freguencies 	 D -Yes Ll No 	■ N/A  

11.1e Correct visual!audible,05C alarm 	 U Yes  L1 No 	N/A 

17.15 Watchkeeping receivercapable of maintaining cominuaus scanning watch 
	

D Yes D No III 'NtA  

8 	NavteX 
18 Maritifatnirer 1ICS 
18-.4 Type 	 1 NAV 5 

18.5 located en navigarion bridge 	 III Yes Cl  No 	N/A 

184 	Correct vistrallaudibie alarm 	 Yes C1 No 	tu 'N/A 

18.5 Correct readability printer 	 ygs ■ No 	L N/A 

18.6 corrgt readabiliw dispf y unit 	 al  Yes. EI No 	Cl 11/4 

111..7 Correct non-volatlie message,. memory 	 D Yes Cl No 	■ N/A 

18.8 Correct recep non of navrex messages on: 	- 518 kHz 	 L1 Yes 211 No E N(A 

- ego kHz 	 LI Yès LI No ■ N/A 

409.5 kHz 	 LI Yes 	1 No ■ N/A  

ItT.1:1o5 8 of 16 
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0107 

Report GMD55 Radio survey 
'inmat' Environment and Transport Inspectorate 
Miniggr r5f Infrasunaure and Water Management 

19 	EPIRE3 
19,1 manufacturer 	Ime  MURDO 

19.2 Type 	 LE5 SMARTFIND  

19.3 Location of EPItW 1 WHEELHOUSE  TOPDECK PORTSIDE 

19-4 APPt0Priate position fpr secundary rrearts of aterling 	 U Yes. 	 No  C) N/A 

19.5 Annus' test report Issued (ropy to be ottedred te this report) 	 • Yes  0 No 	i.7 N/A 

19.6 Shore based maintenance test report (not exceeding 5 years) on board 	 i Yes Ul No D NLA 

19.7 tn efficient working condition 	 111 Yes a No  0 N A 

ZO 	Search and rencue locating device 
203 	SART 	 SART menufactiirer 	 Type 

rnanufacturer(s) and 
typeesy 	 JOTRON 	 LTRONSART 

INA  

[NA 

zo.2 AIS-SART 	 AIS-SARTmanufacturer 	 Type 
manufacture.es and 
ty p ees) 	 i NA 

INA 

INA  

20.3 Battery expiry ate('s) 09-2021 	 Yes 

I  NA 	 lj 	L.1 No  

zo.4 LOCation's of the 
devite on the ship 

20.5 Is there a device on each side of the ship 	 Yes 0 No MI N/A  

2.0.6 Ready for' rapidly transfer to survival craft 	 Yes 	No 	EI  N/A  

20.7 Ofte device in free Fait Boat 	 1.3 Yes Ll No 	• N/A 

ao.$ Correct watertightness (no darnage/cracksAvater ingress) 	 111•Yes_ 0 No 0 N/A 

2(19 Provided with pok or ether arrangement 	 1:1 Vei. 0 No • N/A  

2o.10 Equiped with buoyant lanyard 	 • Yes 	No 0 N/A 

20.11 Readable brief operating instructieons on device 	 • Yes LI No 0 N/A 

20.12 Means.to prevertt inadvertent activabon 	 ■ Yes p No  0 WA 

ZO.13 Correct operation on g Gflz radar 	 a yes 13 No 0 N/A  

20.14 Correct visoal/auditne aIarm 	 • Yes Ll No. C3 N/A 

11.7.13tM15 1 g or .:,6 
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0107 

Report GMDSS Radio survey 
Huma n Environment and Transport Inspectorate 
Atiniffrij of Infrastrucrure and War e r Management 

21 	G M DSS Primary Ship Earth Station 

21.1 rvlanuracturer 	NA  

21.2 Type 	 f NA  

21.3 P:inter type 	I NA.  

21.4 Display unit 	I NA 

21.5 Mobile number 	I NA 

21.6 SES operates from: 	= Main source of energy 	 fJ Yes 3 No ■ N/A  

- Emergency source of energy 	 Cl Yes 0 No ■ N/A  

- Reserve source of energery 	 Yes 0 No   •  N/A  

21.7 Provided with automatic position update 	 0 Yes 0 No •  N/A 

21.8 Protected against inadvertent activatio n of alarm button(s) 	 0  Yes 0 No ■ N/A  

21.9 Testing distress alarm unit 	 ❑  Yes  0 No 	■  11/h.  

21.10 Correct date and time 	 n Yes 0 No  IR  N/A 

21.11 Correct operation of controls 	 0 Yes 0  No  1  N/A 

21.12 Correct operanon of keyboard 	 0 Yes 0 No ■ NjA  

51.13 Correct readabilitydisplay unit 	 0 Yes  0 No ■ N/A  

2134 Correct readability printer 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

21.15 Correct visual/audible alarm 	 ❑  Yes 13  No al N/A 

21.16 Correct operation by means of a testeau 	 0 Yes 0 No  ■  N/A 

GMDSS Duplicated Ship Earth Station 

I   Manufacturer 	NA  

22.2 Type 	 I NA 

223 	Printer type 	I NA  

22.4 Display unit 	INA  

22.5 Mobile number 	I NA  

22.6 5E5 operates from: 	- Main source of energy 	 E Yes n No  II N/A 

- Emergency source of energy 	 ❑  Yes  n  No  ■ N/A 

- Reserve source of energery 	 0 yes 0 No  ■  N/A 

22.7 Provided with automaté position update 	 0 Yes  Cl  No ■ N/A 

22.8 Protetted against inadvertent. activation o ala button(s) 	 0 Yes 0 No 	■ N/A  

22.9 Testing distress alarm unit 	 0 Yes 0  No  II  N/A 

22.10 Correct date and ome 	 0 Yes ❑  No III N/A'  

22.11 Correct operation of controls 	 ❑  Yes 0 (!do 	■ N/A 

az.i z Correct operation c' keyboard 	 0 Yes 0 No 	1111 N/A  

22.13 Correct readability display unit 	 0 'fes 	0 No 	III N/A 

22.14 Correct readability printer 	 0 Yes 0 No 	■  N/A 

22.15 Correct visual/audible alarm 	 0  Yes 0 No II N/A  

22,16 Correct operation by means tif a test call 	 D Yes 0 No a  N/A 

11.7.138.es I  11,0116 
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Repo 	G DA D55 Radio survgy 
iuma tInvi n/nl-noot ond Transport taspectocate 

Ottishy of InfrastianreandWgerisiarragement 

EGC receivtt 
23; hlnufatcoret, 

type and printer 
(orgy if sè)efated 	1 NA  
fwm prittioix,  
deplicoted SES) 	NA 

23.2 Correct vItuallandible alárrn 	 0 Yes D  No 	■ N/A 

23,3. •COrreg t-e0ability printer 	 'Ll Yee 0  No 

23.6 Correct-yeadattility.diSplay urYt 	 LE Yes L1 No 	a  N/A 

23.5 Correct reception of EG C messa,ges 	 E3 'CS Q No  Ik 11/A 

23:6 located on navEgation bridge 	 ❑  'Yes 0 No 11 N/A 

Z4 	GM055 portable VHF * 

.24-3 Manufacturer;s) ailri Manufatturer 
*tYcE`st) 

NAVICO 

Type 

SR14250- 

INAVICO 	 J SRH250  

INA 

24.2 MeasUring 	Deviation 	 Frequent),  toktance 
Deviation and 

4 n Frequecy tolerance L600 I -132 	Hf 	Yet  C No  El N /A  

14500 	2 	1-214 	14z  

1 NA 	Hz. 	NA  

24.3 Pritnary batteries 

244 Correct nom,replaceable,seals 

2.4.5 Hattery's expitydate's E..11-2Q19 

1 11-209 

INA 

24.6 Highl9ViSible 

Co tred watectipmess trio darnaget/cfackS/water ingress), 

24.8 Vrovitibn to? itS attathrrient to the clottilri (cftp) 

24.9 Preivided with weiSt soep (ot neck strop With Weekbil.) 

24n0 Readabte operating instroctiont on device 

24:11 Cnrrect operabons of cnntrols 

24.72 Cprreet operatipos on Ch. 

24.13 -Correct receptEpri end audibihry 

e4.14 Channel& prograiwned as single'frequency channels 

* 	Disting.saiting passoger ships cerbfied conform 2co9/45 
claSs C end :D require two G ivIDS:5 portable VHF 

- cless A and i3 require three GNIDS5 poEteble VHF 

1111 Yes C No 	N/A  

D Yes 	No  ia N/A 

• Yes L N.è 0 N/A  

11 Yes 	No  LE M/A 

■ Yns Q  NQ O 11/A  

'• Yes Q No 	N/A 

El Yes L7 No  1. N/A• 

.R1 Yes 	No U 11/A 

• yes Q  No 0 N/A 

IR Yesí=7 No 	L-4.1  N/A 

0111 Yet 	hit 	f:1 N/A  

• Yes  C 11.0 
	

M 

111 YeS C NO El N/A  

• Yes 0 No  L1 N/A 

RI Yes 13 No C N/A 

▪ Yes LE No 	11/A 

itt 	op I °Fit 
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Report GMDSS Radio survey 
Hu man Environment and Transport inspecmate 
htinistry of In [rasa uiture ent "ter Mcingemenr 

25 	Additional requirements passenger ships 
25.1 Distress panel for in8iating a distress alert * 

25.2 Manufacturer 

13  Yes  D No ■  N/A  _ . 

25.3 Type 	 L_. 
25.4 Distress alarm panel for indicating received clistreSs aletts.*' 	 3  Yes 	0  No 	■ N/A  

25.5 Manufacturer 

25.6 Type 

D Yes Cl  No  ■ N/A  

D Yes 	No • N/A  

O 'Yes D No • N/A 

D Yes 0 No 1111 N/A  

25,7 Instalfed at the cónning pOsitiogi 

2.5.2 Protected against inadvertent-activatiOn of alarm button(s) 

25.9 Correctvisual/atidible alarm 

25.10 Additiorial EPIRB ((oreidsting Stilling patseriger ships certifiéd conform zoo9/45/EG en odditional EP1RB is not required, 
if the EPIRB used as a tecoridery ineens of °lening  is within reedt ot the woning position) 

25.11 Manufacturer 

25.12 Type 	 .1  

25.13 Aeronautical VHF (net oppliiable for existingsolling passengerships certifted Conran» 2o09/q5/EG for riass B, C and D) 	D  Yes 	D No 	111  N/A 

25.14 Manufacturer 

25.15 Type 

- Main source of energy 	 D Yes D NO in N/A  

- Emergency source of energy 	 D Yes D No  •  N/A  

- Reserve source of energY 	 I3 Yes G No 01 N/A 

Primarypatteries 	 L7 Yes 	No ■ N/A 

25.17 Bartery expirydate 
	 Cl Yés D No  

25.18 Measuring 	121;5 MHz 

Freodency tolerance i  	 Hz 	 D Yen- D No 	N/A  

Output High Power J 	 W 	 Cl Yes D No  U N/A 

Reflected PC1Wer 	i 	 W 	 D Yes  Cl No 	N/A  

25.19 Correct rnoclularion 	 0 Yes 3 No   • N/A  

25.20 Device is of a colour which distinguishes)t from portable GMOSS VHF 	 Cl Yes  0 No • N/A  

25.21 Clearly indiCated oh device: "only for emergency cc mmunications With aiKraft" 	 Cl Yes Cl No 	■ N/A  

25.22 Readable brief operating,  thstructiOni tm device 	 n yes 3 No 	1111 N/A 

25.23 Correctreadability.display unit 	 O  Yés .Ei No 	■  N/A  

25.24 Correct operation Of 'controls 	 D Yes £1 No 	Ill  N/A 

25.25 Correct operation oh Ch. 121.5 MHz 	 D Yes D No ■ N/A  

25.26 Coefeet opetation on Ch.123,1 MHz 	 D Yes  C No • N/A 

25.27 Correct reception and audibility 	 II Yes  G No. 	N/A  

* 	Eidsting sailing passengerships certified conform 2005/45/EG 
Distress (alarm) panei not required if the conning position is 

the nav,gation bridge, and thè GMDSS radio installation is within reath 
- outside, Out the GMDSS radio 'installation within teach ot the conning position, whère one is !ming able to initiate and 
receive distress &erts 

-the ncw,' option cornet wherè GMDSS radja installation is within rench 
-butside, taking intotcaiunt a continOusstoffing ot die lorotion of the GMDSS radio equipment,ondrefioble 

cenneuniCistion betweerrthe conning position and the lacation of the GMDSS radio equipment. (Portable GMDSS VHF 
May be PSed for thispurpato) 

111:138.o5 1  121:416 

25.16 Aeronautical VHF operates from: 
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Report GM055 Radio survey 
tinman Environment and Transport Inspeccorare 
Ministy ofInfinstruaute muf WinerMnitasenient 

z6 	Reserve soiirce of energy including charges 
26.1 Radiebattery 	LEXIOE 

Manufacturer 

26.2 Type 	 3 LEAO-ACID 

26.3 Total ntanber ef sets 12 	  

26.4 Voltage per set 	112 VOlt 

26.5 Total available 	1 24 Wit  
voltage 

16.6 Capacityper.set 	1 140 AH 

26,7 Total available 	140 AH 
tapaiity 

26S location 	 LBgttery bog Wheeihouse Topdeolt 

26.g Operating duration 	7  -r huur 	requiredcapacity (1,9 x2 g I oad) 	Ah  
and reu uired capacity 

D 3 hours 	required capacity fL4-x1.6 x 3 x !Leed) 	 Ah  

1111 6 hours 	required caPacity(Ie x1,25 x 6 x I loacl) 45 	 Ah  

26.10 Available capacity sufficient for reqUired capaciry 	 Yes D No 	N/A 

26.51 CorreCt siting and installation 

2632 lntrinsicallysafe electrical installations; located tn battery eert 

26.13 %raming of explesion dangers displayed naar batterkS 

26-14 NO equipment requlring looier voltage-than the total voltage con ected to part of battery bank 

26.15 No mixed batteries in the battery bank 

26.16 Provideckwith sufkient ventilation 

26.17 Securely breeed to remain firn* fixed Oder all sea condihons 

2638 Only required GA1055 equipment is cortnected to reserve soUrce of energy 

26.19 Batteries: 	Htghest specific gravity INA 	  

	

-towest specific gravity LNA 	  

- Ilattery analyter 	1 OK  

26.20 Condirion of battéry sufficient for required capácity 

26.21 Change over from main/ernergency Sou rce of energy tó reserve source of energy 	C7 Manually 

Autornatically 

26.22 Change over clearly labelled 

26.23 Manual change over switch readily accessible to operator 

26.24 Marsval change over switch located on nayigationbridge 

26.25 Automaticai charger VICTRON ENERGY 
Nlanufacturer 

26.26 Type 	 LCENTAUR 24/60 	  

26.27 Cartable of recharging w thïrrto hours 

26.28 Provided witti visaal indications that fr is switched on 

26.20 Indkation of-battery voltage is eva ilable on the navigation bridge 

26.30 Indication of thargeldischarge current Is availabkon the navigation bridge 

26.31 Audibleálarinond vistfal indiCation on the.riavigation bridge indicating an interruptienof the ship'ssupply 

t 13 16 
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■ YeS El No Lti 11/1 A 

M Yes Ei No 	N/A 

111 YéS Ei No J N/A 

11  Yes 11 No. 	 N/A  

II Yes  ,0 NO. D N/A  

■ Yes LI No LI N/A  

II Yes f Ne Q NiA 

II Yes Q. No Cl N/A  

e:S 	Na 

Cl  Yes 12 No 	1111 N/A  

• Yes LI No III N/A  

• Yes Q No II N/A 

I Yes L3 No 	N/A 

$ Yes Ei No C N/A  

MI Yes  Q No Q N/A  

MI Yes. 	 No L1 N/A  

Yes C No LI N/A 
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Po G hilOSS Radio survey : 
4.1tin-ian Environment and TtanSport inspecrOrate 
Minisirycflegrraszniattie end V47terAlanitgemént 

27 	Radar 

2,73  Manufacturer 	!GODEN  

27.2 Type 	 MCD-2920 

2.7.3 Whith hand 	R X-bend 	 1 5-hand 

2.7.4 Radar- o0eratè-s from: 	 - Main sOurte Of energy 	 II yes-  n Ne  D N/A 

Eiriergency sOurte of ener,: 	 Yes .ET  No ■ NIA 

27.3 Plotting facilitiês: 	 --EPA 	 J Yes [3 NO: 11 N/A 

ATA 	 121 yeS J No ■ Ni/ti 

- ARRA 	 YCS 0. No 

27.0 Minimurn display area conform vestei size/tonnage 	 ■ Yes Ll NO 	Nm 

27,7 Radar scanner in accordance wit` cornpass safe dis:ance 	 BR Yes_ IJ No 3 WA 

27.8,  Antenne rotation sufficient rprn 	 a_  Yes 0 No 	D N,,A  

27.9 No blind sectors from rktht ahead direct on to 22,3 degrees ahaft:thebeam 	 Yes U V- ni N/A 

2.730. Echo strength not displayed in different colonrs 	 ■ Yes 	:No 	'J NIA  

27.51 Correct readability diSplay unit 	 ■ yes 0. No 	0 N/A 

27,12 Correct operatinrtof controls (Gein, 	EBL, STC, FTC, TI.:ning.N1 etc.) 	 ■ Yes.' 	 [3 N/A  

2/.13 arrect Operation on all ranges 	 ei Yes Ei No. 	N/A 

27.14 Correct tferferrnance.Of targets on display unit 	 ■ Yes El No-  D N/A  

27.15 Means.  of PerfarmanCe check 	 Li Yes 0. No •  N/A 

28 	Radar 

29.1 Manufacturer 	1 NA 

2:8.2 Type 	 Í NA 

Which b 	 ti-hand 	i S-hand. 

29.4 Radar operates m: 	 Main source of energy 	 0 Yes- 0 No 	N/A  

- Errierger,cy seurce-of energy 	 0 Yes ,11 No 1 N/A  

29.5 PIntting facilities: 	 EPA 	 fris 	r N9 	■ N/A 

ATA 	 121 Yes  [1  Ne-,  ti  N/A 

- ARRA- 	 0 Yes 	Na I N/A 

28.6 Minirnurn ditplzy area córifertn versei sizettónnaee 	 J Yes 3 Na 	IR N/A 

28.7 Radar scannef in actordance :Mth tempass safe diStance 	 0 Yes  0 No IR N/A  

29.9 Antdima rotation stifhcient fpm 	 3 Yes 	NO .1 N/A 

28,9 Na 	sectors [rom rigf)t. ahead nireCticin to 22,5 degreés naait the team 	 Ll Yes. 0 N. fi N/A 

28..i0 Echo strength not dispiayed in different Colours 	 0 Yes.  0 No II N/P.  

29.n Correct rea d ability dispiay unit 	 3 Yes  El No  • N/A 

28.12 Correct operation or controls. (Gein, 	 EBL, STC, FTC,Tuning„ Hl etc) 	 J Yes 13 No 	NIA  

28.13 Correc). operation or> all ranges 	 0 Yes G No 	NM 

z9.14 Correct performance of targets on display unit . 	 L.1 Yes 	NO III  N/A 

28.15 Mearts pf performance cfleck 	 YeS 	Nn 	F1/A.  

111". t i5.0 	1 laf 16 
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Report  GMD55 Radio survey 
}-111M2d Environment and Transport Inspeciorate 
Ministry of in frastracture and Water Manngernent 

29 	5SM 
29.1 Combined with GMDSS primary, 5E5 	 D Yes D No ■  N/A 

29.2 Combined with GMDS5 duplicated 5E5 	 0 Yes D No ■ N/A 

29.3 Manufacturer and 	NA  
type 
(only seperoted 	11‘1A 
(rom primaiy/ 
dupktoted SES) 

O Yes 0 No 	N/A 

D Yes Cl No. MI N/A 

D Yes D No  1 N/A  

D Yes ❑  No III N/A  

D Yes ❑  No MI N/A  

O Yes D No 1 N/A  

O Yes D  No 	N/A 

O Yes C) NO 	N/A 

• Yes D No MI N/A  

D Yes  D No III  N/A ,  

O Yes  D No k N/A  

D Yes D No NI N/A  

29.4 SSAS Operates from: 	 - Martranurce 

Another appriate source ent tv 

e§S 	A minimum Of turn aCtivatioh points are providèd, <Me of which is on the bridge 

29.6 Notected againtt inadvertent operaton 

29.7 5hould not be necessary to remove seals or break any lid or cover 

39.8 Wheri áctivate d SSAS continues the alert until deactivated and/inr reset 

29.9 Transmission security alert without an adjustment Of the radio Systerit 

29.1-0 Transmission initiated by SSAS actiVatien Points inciude a unique identifier 

29.11 TranSmission include the chip identity 

29.12 Transmission includes the current posItion associáted with a date and time.  

29.13 TransmissMn does not mise an alarm on board snip nor alert other ships 

29.14 85A5 is capable of being tested 

30 	LRIT 
30.1 Combinecl with GMDS5 prirnary 5E5 

30.2 Com bined with GM bts duplicated SkS 

30.3 ManuMcturer and 	I NA 

D Yes 0 No III N/A  

D Yes D No Nl N/A 

type 
(only ifseperated 	J NA.  
from pdmmyj 
dupkated SES) 

304 	LRIT operates from: 	 - Main.scrucce 	 3 Yes D No IIII.N/A_  

- Emergency source of energy 	 3 Yes 0 No ■ N/A  

- ReServe source of energy 	 0 Yes 0 No ■ N/A 

30.5 Capable of being switched off or ceasing transmission LRIT information 	 D Yes. 0 No r N/A 

30.6 Conformance test report on board issued byAdministrations recognized test ASP 	 0 Yes 0  No IS N/A  

30.7 Equipment used to transmit LRIT information stilt the same (no change) 	 0 Yes 0 No 	IIII  N/A 

30.8 No transfer to the neg of another Contrácting Government 	 D Yes D No   1 N/A  

30.9 Correct function of equipment used to transmit LRIT information 	 0 Yes D No IIII N/A  

30.10 Conforrnance test report on board is conform actual situation/device. 	 D Yes D No ■ N/A  

ircipats 1  15 ot 16 
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Report GM055 Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorate 
Minisme of litristrittrure mui Water Management 

Explanatory notes GMDSS Radio survey report 

All required equipment shall be inspected and write down in the GMDSS 
Radio survey report. Additional equiprnent such as AIS and/or radar. 
which is on some chips not (yet) required, shall be inspected and write-
down in the GMDSS Radio survey report.  

Y = Correct 
N = No good (result is a deficiency) 
N/A = Not applicable 

As the form is suitable for different kind of regulations, not all windows 
and all lires in the report will apply. 
- 	1f a window is not applica bie, for instante there is no duplicated VHF, 

the window of the du plica red VHF may be left blank. 
- 	1f in a window one line does not apply. for instante it concerns an 

existing ship which does not have to comply to the relevant line, N/A 
is the corredt~) 

The orignal Report GMDSS Radio survey shall be signed by the radio 
su rveyor and the master (or officer or representative). after which the 
report shall be handeg over to the master/skipper or represen ta tive. 
The digital version of the report (including EPIRB and if applicable the 
AIS annual test report) shall be sent the same day by email to 

0)(2eleilentnl 

The radio survey shall be done depending the kind of safety 
certificate: 
• Within three months before the final a nniversary date. 
- 	Within three months before or after the anniversary date. 
- 	Within three months before or after the second or third annwersary 

date. 

If a re-survey due to deficienties is necessary. the re-survey shall be done 
within the above Inent' oned period. 
1f the natuin of the deficiencies is a threat to safety, a re-survey shall be 
done before the ship departs. 

Some vessels may have several kind of safety Certificates: . 
Sport fishing vessel may have: 

Passenger Ship Safety Certificate (based on EU zoop/45) 
- 	Nattonal Safety Certifica te 

Sailing passengervessels may have: 
- Passenger Ship Safety Certificate (based on EU 2009/45) 

Certificate of Seaworthiness (related to Commercial Cruising Vessels) 
- 	Special Purpose Ship Safety Certifieate 

(some sailing passengervessels do have all 3 mentioned certificates) 

information regarding fishing vessels 

There are two different certificates for fishing vessels: 
Certificate of Seaworthiness (<24  m.) 

- Certificate of Compliance (24 m. and upwards) 

Al + Az existing fishery (date of keel before 1-t-199.9) 
Some existing fishingvessels are equiped as follows: 
- 	Ai F/DSC c1ass D with sepera te DSC antenna 

• however, renewal of exiscing VliFiDSC shall be type dass Al8 
- 	Az existing ME transceiver + GMDSS INMARSAT-C 

• power suppty rcquimments conform GMDSS 
• MF/DSC controller and MF/DSC watchkeeping receiver is not 

required 
• however, renewal of the existing MF transceiver includes also 

installation of MF/DSC controller and MF/DSC 
watchkeepingreceiver 

GMDSS PorrAhle VHF on board fishingve.ssels: 
Uptoz4 m : 	one 

- 24 m. and upwards: two 
45 nl. and upwards: three 
* former type approved non-GMDSS portable VHF for merchant 

marine may stay on board, if batterycharger has been installed on 
a fixed place on the bridge 

• however, renewal shall be a GMDSS type with primer/ batteries 

Search and rescue locating device on board fishing vessels 
- 	llp to 45 	 one 
- 	45 M. and upwards: two 

Ifsailing area Is northern region: each survival craft and rescue boat 
shall be fitted with SART 

AIS on board fishingvessels 
- 	15 m. and upwards, not later than 31May 2014 

18 m. and upwards, not later than 31 May 2013 
- 	24 In. and upwards, not later than 31 May 2012 

45 maand upwards, not later than 31 December zoo4 

GMDSS power requirements existing ships (date of keel before 
01-01-1990 

Main source of energy 
6 hours on reserve source of power 

GM DSS power requirements new ships (date of keel after ot-os-  99) 
- 	Main source of energy 

Emergency source of energy 
- 	3 hours on reserve source of energy, if emergency source of energy is 

capa bie of serving, for a period of at least 3 hours 
hour on reserve:source ofenergy, if emergency SOUTCe is capable of 

serving the radio installation fora period of at least 6 hours 

Position update: 
Any GMDSS shipboarcl equipment which is capable of tra nsmitting 
position coordinates as part of a distress alert and which does not have 
an integral electronic positionfixing system receiver shall be 
interconnected to a separate naviagation receiver, if one is installed, to 
provide that information au tomatically. 

111138.os j tóortó 
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0108 To: 	( 0)1Lt21@seafarm_nig0)(2@seafarm.nl] 
Cc: 	visserij1(10)(29)plLentnij  
From: 	 0X2 ILT 
Sent 	Mon 8/26/2019 12:27:17 PM 
Subject RE: schroefas trekking KG-8 en endoscopie 
Received: 	Mon 8/26/2019 12:27:33 PM 

(10)(2e) 

Beste  10)(2e 
De hoofdmotor 5 jaarlijks kan volstaan met een endoscopisch onderzoek in bijzijn van ILT. 
Volgens het laatste rapport is de endoscopie op 03-10-2018 gedaan met een uitstel van 2 jaar. Dus dat zou dan uiterlijk weer op 
03-10-2020 moeten gebeuren. 
Ik stel voor dat we de schroefasmeting tijdens de droogzetting in 2020 doen. Als er geen aanleiding is om de verstelbare schroef 
inwendig te meten dan volstaan we met een meting van de as. 
Met vriendelijke  groet, 

{Igetel;"I  
Van: visserij 

Verzonden: vrijdag 23  augustus 2019 11:13 
Aan:  (10)(2e)  ,10)(2e(t0)(2e) - ILT 
Onderwerp: FW: schroefas trekking KG-8 
HOM  ) 
Zie onderstaand, wil je nog voor je vakantie reageren naar 
Alvast bedankt 

(10)(20 

Gr.t1.91fg  
Van: (10)(2e) ("0)(2.0)seafarm.nl>  

Verzonden: vrijdag 23  augustus 2019 10:00 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.ni>  
Onderwerp: schroefas trekking KG-8 

Goede morgen, 
Een vraag over de toegestuurde lijst. 
Er staat een Schroefas keuring op voor deze winter. Wij staan op de planning voor volgend jaar in Dok, kunt u ons uitstel verlenen? 
Kan de schroefas keuring volstaan met een speling meting aan de buitenkant, het is een verstelbare schroef, vandaar? 
Hoofdmotor 5 jaarlijks. I.v.m. het aantal bedrijfs uren en het vaargebied, mesheftenvisserij (dagvisserij) kan dit met een endescopy 
inspectie? 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

ea rrn 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kam perland 
The Netherlands 

Mobile: 
Phone: - 
E-mailt'  OggirOseaf arm .nl 
VAT nr. NL8025.66.443.B01 

Of 

Follow us! 

The information transmitted is intended only for the person or entty to which it is addressed and may contain confidentral and/or prideged material. Any review, retransmission, 
dissemination or ether us-e of, or taking of any action in relá nee upon this information by persons or entities other than the intended recipient s prohlited. tf you receive this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, comrpted, lost, destroyed, arrive late or incomplete The sender therefore is in no way liable for any errors or om issions in the content of this message which may 
arise as a result of erna I transmission. 1f verification is required, please request a hard copy. We take reasonable precautions to ensure our emails are free from viruses. You 
need, however, to venty that this °mai and any attachments are free of viruses, as we can take no tesponstarty for any computer viruses, which rnight be hansferred by way of 
Uit mai. We may monitor all email communication through our networks. If you contact us by email, we may stom your name and address to facilitate communication. 

b1, 	Please consider the environment - do you really need to print this email? 
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Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   
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11.1 Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500130 De Haag 
Wctelljke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 0 489 00 00 
P: +31 	0 456 40 40 

)LENT.NL Inspectie LeefontgerIng en Transport 
illloosterie 	Igfnntvcneire Wataseed 

Opmerkingen: 

RaphIn VIglijr: Omschrijving: 

30 	18 	Voldoen aan ballast waterverdrag, zie Www.11ent.n1 

Herstellen: 	Opvolgectie 	Aldc. 
Schipper. 

Zie onderstaand Schriftelijk 	D 
verslag 	afmelden 

34 
	

L1 

34 	1 	Kompas keuren In 201.9 en een nieuwe deviatietabel op maker 	Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiodes afmelden 

34 	2 	reedsalmanac vernieuwer: 	 Voor einde 	Schriftelijk 
Inspectieperiode afmelden 

34 	3 	Knevels luik tussendek gangbaar maken 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

34 	4 	Zelf een marcus-lifenet oefening houden en ILT daarover informeren 	Voor einddatum Schriftelijk 
(voorjaar 2019) 	 certificaat 	afmelden 

0109 

Inspectiegogovens: 

1e Inspecteur: 	(10)(2e) 	RapportNr. 	34 	 Inspectieperiode: 	 3 

20 Inspecteur: 	 Poriode(Cyclus): 	 5 

Insp. locatie: 	Neeltje Jans. 	 Inspectiedatum: 	16-1.2019 

Scheepsgegeverts: 

Vismarkt 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33011 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 

	
ast° datum: 

jaarlijks 	 NV: 

Certificaten: 

Certificaat: 	 Advies Certificering - Definitief na akkoord kantoor 	certificaat artikel: 

Klassecerdficaat 	 -Cij, Geviseerd (") Verlengd 0 Vernieuwen 

Certificaat van 	 flNvt(ij; Geviseerd ,Verlengd 0 Vernieuwen 	pledical;radio  
Overeenstemming 

Verslag: 

Datum: ,16-1-2019 	IR: 34 	insp: WA 

Korte omschnlving: fearlii~ 
Omschrijving: 
MK &UITR & Tuigage jriks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoggdheden, nov. kaarten, lamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor en MK, RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring. wachtalarm en doormelden, luchthoorn, 
navigatieverlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodshiren. noodverlichting , 
reddingsNotten gekeurd, brandblussersjdks gek, med ultr gekeurd, overievingseakken 45, lampjes, blolcvesten 41, vuurpijlen 161 , 
ankerbel, + polen startmotoren afgeschermd. draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, Overboordahluiters 
gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boellichten, gelensd met twee pompen op 
hetvisruim , stickers gehoor, niet roken etcoi.o. 
Tuigage normaal slijtpatroon, Lenshrkhting getesten goed bevonden. Metaig en noodpomp op het visrulm en voorverblijf. 
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0109 

ILT Scheepvaart 
Postbus 16191- 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
f: +31 0)38 4E39 00 00 
F: +31 0 70 456 40 40 

)LENT.NL  

Datum: 2540-2018 	33 
Korte omschrijving: schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
afmelding patijspoort 

Insp: 0)(2 

IncpecticJLZT,WiCtf.1 ?-„„,",re7,1;1"ert„., 

Datum: 3-10-2018 	IR: 32 	'issue 	3) 

Korte omschrijving: WT, KK en droogtetting 
Omschrijving: 
VVT: samen met een monteur de eerste keer na vernieuwing hoofd motor een encoscopie: urenstand 14230our voerirgen, kleppen en 
zuigerkronen geen bijzonderheden waargeromen: uitstel *2 jaar. Keerkoppeling tanden via endoscoop bekeken 5 jaag na vernieuwing 
geen bijzonderheden waargenomen eveneens -2 jaar. 
DroogzettIng: Schip droog en afgespoten In dok Padmos. Vnl( wordt waar nodig vernieuwd. In 2015 is een laatste d inerreting uitgevoerd. 
Toen:alles 8mm en dikker. Verstelbare si-Moer en roerwerk gen bijzonderheden waargenomen. Van buitenaf de afsluiters en zeel laten 
bekeken en goed bevonden. Advies om een oude riet functionele klep af te blinden aan SB. Achterschip BB gat geconstareerd e> dok 
gaat inert paatsen(300x300). Achterschip thv zuigpijp wordt vernieuwd op advies van inspecteur laatste rapport (31 NO) een nieuw stuk 
ingezet. Volgens de eigenaar wordt een nieuwbouw ingepland. Gezien de leeftijd van het schip een goede beslissing. Punten conform het 
rapport afgenomen en goed bevonden. Oude hulpmotor stat nog aan boord. Overige apparatuur afgevoerd. 

Datum: 31-1-2018 	IR: 31 	insM0)(2) 
Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
31-01-2q1MOMI: 
Luik romp bb: heeft nu onder 5 knevels, boven 4 veste scharnierpunten met nog 2 knevels. Luik sb: heeft onder nu 4-knevels en boven 2 
vaste scharnier inten met 2 knevels Punt 30.5: is een strip ingelast aan onderkant. Kont is tijdelijk gerepareerd, tz.t. in dokblijvende 
reparatie uitvoeren is de afspraak. Stortkoker naast visruim is plaat teruggeplaatst echter gehechten aangesmeerd met putty: Hierover 
afgesproken dat men het geheel aflast en dat men bij W.t.h. aan de lagers van de band, de band uit het luik hoofd hijst. Punt 30.9: bouten 
zijn tegelijk metde nieuwe RVS knevels besteld maar moeten nog nageleverd voorden. LAMSAR vergeten te cor tro eren. Lenser met 2 
pompen op visruim, rt In orde. 
Nogma, s controle arluitbaarheid van stortkokers goten, is uitgevoerd zoals optekening en destijds (mondeling) goedgekeurd door ex- 
collega  (10)(2e)  Alle kunstofsehuhren in positie laten aanbrengen. 
Het scha p gaat dit jaar nog in dok-is de planning. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 @D De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW. Zwijndrecht 
0 +31 0 4119 0000 
F: +31 0 70 456 40 40 

)I.ENT.NL  inspectie tecronigering en Traan:urn 
Ministenk *armnfra,trucluzii ra Water.strffit 

0109 

Datum: 	 IR: 	 Map: 
Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 

(1 	ogboatete 

17-01-2C(1.13Me0: Gezien en in orde o.a.: compas radio gekeurd, vlotten, medicijn en, 4 pekken, 4 ves:en., lampjes, alg. alarm, Wacht 
alarm, VBB's, hoorn, noodsturen met stuurwiel, nav ven, boeien en lampen, zeekaart, pijlen, dompelpompen visruim 2 maal S05 
afsluiters, bilge alarmen, met lenspomp-  naast hulpmotor gelensd op voor ,  machirekamer, 
Blussers: Hebben geen stuurwiel Er zijn recentelijk een aantal nieuw geplaatst deze moeten vervangen worden voor.blussers met 
stuurwiel. 
Voor einde inspectie penode: herstellen voor 31 januari. 
Zie onderstaand verslag. tijdens drogzetting af te nemen In voorjaar 2018. 
26-10-20p1 	Herinspectie 
Conform tapport restpuriten afgenomen en goed bevonden. 
Wérkdek geinspeeteerd tbv water-ab/oer lekstabilitelt foto's ter beoordeling gemaakt. 
Reetvorming onder de bak is opgelost, uitlaat was gescheurd. 
25-08.20 	 28: 
Hautisch/tecnisch: Rondje schip gemaakt met schipper. Gezien/getest Birssers 09-2015, zeekaarten(2013), vuurpijlen, 
overlevingspakken, reddingsvesten + lampjes kompas, bilgealarrn ruim, noodvedichting, nevverlichting, wadi:alarm met:doorzetting, 
algalarm, brandstofabluiters, radio gekeurd, vlotten juni 2016, medkist juni 2016. vuurpijlen. Draaiuren HOMO: 8240 uur. Werkdek 
moest voor stabiliteit dichtzijn. Wordt nu alsnog plan van aanpak voor gemaakt Otede Wordt hierover Ingelicht. Onder de bak wordt 
uitgezocht waar de roetvorming vandaan komt(lekke uitlaatgassenleidingij. 
23-08-204 	yr 27: 
DZ: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Huiddixtemeting uitgevoerd==> geen bijzonderheden. Achterschip SB klein lokaal 
gaatjeae> dok gaat Insert plaatsen(300x3100), beschrernring schroef wordt opnieuw aangelast nu met plaatjes bovenop, Voorschip krijgt 
extra beunkoeler h'm waterkoeling voor hum°. Werkzaamheden aart nieuwe waterafvoer werkdek: nieuwe bakken met afvoer via 
terugslagkep. Onderwaterschip gaat In standaard werf systeem International Tanken gezien en in ode: Voorpiek drinkwatertan k, 
achMrpfek. Afsluiters 2x vervangen 3x gezien en in orde. Ankerafgevierd: draad roestig.> siordt met borste' schoongemaakt en 
ingevet/olie. 
22-06-248 
Aan hoordop verzoek eigenaar 	te zien of ereement in de achterste ruim bilgeput gestort mag worden. De put was leeg, verflaag nog 
intact op tiet vlak, lichte interingen , huid dikte ter Plaatse onbekend. Schipper geadviseerd te wachten tor ne de droogzetting want dan 
moet er diste genieten werden. Eigen risico voor eigenaar mocht er hij droogzetting blijken dat er eventueel plaat uit moet. 
18-11-2~Inspectie 
Opmerking conform inspectierapport afgewerkt. CVO en Klassecert 4de periodegeviseerd. 
23 -09.200Cap)dijkse inspecties 
Opm. kantbar: schroefasmetIng heeft op 22-07-2014 plaatsgevonden. Is voor 5 leer afgetekend In frispectieboekje. Radio was gekeurd er 
moeten alleen nog nieuwe batterijen voor de portofoons komen. Deze zijn In bestelling. Herinspectie noodzakelijk voor visering 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voer en MK, RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, rad loketring, wachtalarm en doorrnelden luchthoorn, 
navigatieverlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, ven-ektiker, noodInstructies, rood sturen, ncodvedichting 
reddingsvlotten gekeerd, brandblutsers jriks gek 09/2015. reed uitr gek eurd 09/2015. ovedevingSpakken 4x, lampjes 04/20/7, 
blokvesten 4x,,vmurpilien (6') 11/2016 , ankerbal, s polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen 
isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensbiok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien 
boeilichten, gelensd Met twee pompen op het visruim , stickers gehoor, niet roken eti.O. 
CFK niet gekeurd. Ankerspll getest (anker laten vallen) was gangbaar. Tuigage normaal slijtpatroon. 
24.09.2~RP ir23: jaarlijkse inspecties 
MK & UITR & Tuigage 'riks, oa volgende Items getestigecontroleend : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, famsat reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm rik voor, RI&E, sos afsluiters, noodvwelichting, radiokeuring 09-2014, wachtalarm en doormelden, lrchthoom, 
navigatie verlichting, magnetisch kompas 014 barometer, klok, verrekijker, nood instructies reddingsvlot aanwezig op de bnig, 
noodsturen, noodverlichting, reddingsitlotten gekeurd 12/2014 en 01/2015, brandblussers jrlks gek 09/2014, med uitr gek van boord, 
overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen (6"), ankerbal + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen 
afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafslUiters gangbaw, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren 
gangbaar, reddingsboeien boeilichten , waarschuwingsstickers, gelensd op het visruim., stickers gehoor, neet roken etce.i.o. 
24.07.244 	y2:tinspédie van verstelbare schreef in werkplaats van Prornae. Gesproken me( IIMM3 (10)(2e) tuurt 
afname/reparatie rapeort. Olie in huis van de schroefraaf, blad voet wordt afgedraaid en voorzien van nieuwe a ic ngsnng (Alesund). 
lichte speling op verstelmecharilsme blad 2, gezien leeftijd van installatie acceptabel, tagerspeling van blad voet wordt nog oggerneten en 
in rapporne opgenomen (nieuw 1,5/1000). Venter geen beschadigingen arm irstallatie waar genomen. 
22-07-20(1~R>1: 
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IL7 Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 0D De traag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
1: +31 0;t  489 00 00 
F: +31 0 70 456 40 40 
E-Mail( 	)LENT.NL Inwoctle Leefontgeving en Transport 

Mimsterie ban WIM:term:uur Wederskant 

0109 

Schip droog gezet in dok ivm lekkage van verstelare schroef. Oe kerarnieke leopbus van de afdichting was lek geraakt . SA geheel 
gedemonteerd en gaat naar de werkplaats van Prom 	or controle (vo-ige overhaal 2008). Speling door de werf meten 0,6 mm. 
DZ: Zink nog in goede staat, schip wordt voorzien van 	n AF werf standaard. Mail gestuurd naar Padmos ivm oper.staande punten 
van KK en erpg.teem. 
26.02-20(4PMelrinspettie 
Puntenzin naar uitgevoerd. Vuilbeheersplan moet nog uitgewerkt werden. 

Opmerkingen kantoor. 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 
	 n 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 

52 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 
	 n 

34 	1 	CertificaMn geviseerd 
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0111 To: 	( CEDaelogboek.ed10)(2@elogboek.eu] 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 1/3/2019 11:32:57 AM 
Subject 19-01-16 bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Thur 1/3/2019 11:32:57 AM 

Geachte (10)(2e) 
Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 

woensdag 16-01-2019 Datum 

Tijd ochtend 

Neeltje Jans, Roompothaven Locatie 

Schip/vismerk KG 8 

Type inspectie Jaarlijks 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat beschreven 
hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Mocht u deze afspraak willen wijzigen, dan kunt u dit doen uiterlijk 24 uur voor aanvang van inspectie of bezoek. Wij 
verzoeken u dit schriftelijk of telefonisch te doen. 

Voor informatie over Vergunningverlening Zeevaart verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

ticI(ze) 
Medewerker Toezicht 

Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 4 1  3331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 j 2500 BD 1 Den Haag 
T 088 4890000 
E-mail: "It1)0Ópilent.n1  
Website: 	ilent.nl 

230687 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(10)(20)IILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministen van Infrastntettuur en Waterstaat 

RapportNr: 	33 (10)(2e) 	1 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 

Inspectieperiode: 	 3 
Periode(Cyclus): 	 5 

Inspectiedatum: 	 25-10-2018 

0)(2e) Insw(' 

0112 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 
Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.nl 
	

Zie onderstaand Schriftelijk 
verslag 	afmelden 

30 	19 	Niet in gebruik zijnde apparatuur verwijderen, b.v. radio apparatuur, 	Zie onderstaand 
hulpmotor voorschip etc. 	 verslag 

Verslag: 

Datum: 25-10-2018 	 IR: 33 

Korte omschrijving: schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
afmelding patrijspoort 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31•(0)70 456 40 40 
E-Mail: K10)(2 )lILENT.NL 

Inspectie Leefomgevingen Transport 
Minisigijie van Infrastrncinuren 1,Vater$taat 

0112 

Datum: 3-10-2018 	IR: 32 	 Inspk1 e) 

Korte omschrijving: WT, KK en droogzetting 
Omschrijving: 
WT: samen met een monteur de eerste keer na vernieuwing hoofdmotor een endoscopie: urenstand 14230uur voeringen, kleppen en 
zuigerkronen geen bijzonderheden waargenomen: uitstel +2 jaar. Keerkoppeling tanden via endoscoop bekeken 5 jaar na vernieuwing geen 
bijzonderheden waargenomen eveneens +2 jaar. 
Droogzetting: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Zink wordt waar nodig vernieuwd. In 2016 is een laatste diktemeting uitgevoerd. 
Toen alles 8mm en dikker. Verstelbare schroef en roerwerk gen bijzonderheden waargenomen. Van buitenaf de afsluiters en zeeinlaten 
bekeken en goed bevonden. Advies om een oude niet functionele klep af te blinden aan SB. Achterschip BB gat geconstateerd ==> dok 
gaat insert plaatsen(300x300). Achterschip thv zuigpijp wordt vernieuwd op adviesvan inspecteur laatste rapport (31 NO) een nieuw stuk 
Ingezet. Volgens de eigenaar wordt een nieuwbouw ingepland. Gezien de leeftijd van het schip een goede beslissing. Punten conform het 
rapport afgenomen en goed bevonden. Oude hulpmotor stat nog aan boord. Overige apparatuur afgevoerd. 

Datum: 31-1-2018 	IR: 31 	 Insp: 

Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
31-01-20X80)(26331: 
Luik romp bb: heeft nu onder 5 knevels, boven 4 vaste scharnierpunten met nog 2 knevels. Luik sb: heeft onder nu 4 knevels en boven 2 
vaste scharnierpunten met 2 knevels. Punt 30.6: is een strip ingelast aan onderkant. Kont is tijdelijk gerepareerd, t.z.t. In dok blijvende 
reparatie uitvoeren is de afspraak. Stortkoker naast visruim is plaat teruggeplaatst, echter gehecht en aangesmeerd met putty. Hierover 
afgesproken dat men het geheel aflast en dat men bij w.z.h. aan de lagers van de band, de band uit het luik hoofd hijst. Punt 30.9: bouten 
zijn tegelijk met de nieuwe RVS knevels besteld maar moeten nog nageleverd worden. IAMSAR vergeten te controleren. Lensen met 2 
pompen op visruim, is in orde. 
Nogmaals controle afsluitbaarheid van stortkokers/goten, is uitgevoerd zoals op tekening en destijds (mondeling) goedgekeurd door ex- 
collega (10)(2e) 	Alle kunstofschuiven in positie laten aanbrengen. 
Het schip gaat dit jaar nog in dok is de planning. 

230688 



0112 

Insp: 

ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: 1(10 )(20 )1ILENTAL 

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 

~logboek eu; 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

17-01-201(31 l)(230:  Gezien en in orde o.a.: compas, radio gekeurd, vlotten, medicijn en, 4 pakken, 4 vesten, lampjes, alg. alarm, wacht 
alarm, VBB's, hoorn, noodsturen met stuurwiel, nav vers, boeien en lampen, zeekaart, pijlen, dompelpompenvisruim 2 maal, SOS afsluiters, 
bilge alarmen, met lenspomp naast hulpmotor gelensd op voormachinekamer, 
Blussers: Hebben geen stuurwiel. Er zijn recentelijk een aantal nieuw geplaatst, deze moeten vervangen worden voor blussers met 
stuurwiel. 
Voor einde inspectie periode: herstellen voor 31 januari. 
Zie onderstaand verslag: tijdens drogzetting af te nemen in voorjaar 2018. 
26-10-201010)(203 29: Herinspectie 
Conform rapport restpunten afgenomen en goed bevonden. 
Werkdek geinspecteerd tbv waterafvoer lekstabiliteit foto's ter beoordeling gemaakt. 
Roetvorming onder de bak is opgelost, uitlaat was gescheurd. 
25-08-2016(10)(2e IR 28: 
Nautisch/tecnisch: Rondje schip gemaakt met schipper. Gezien/getest: Blussers 09-2015, zeekaarten(2013), vuurpijlen, overlevingspakken, 
reddingsvesten + lampjes, kompas, bilgealarm ruim, noodverlichting, nav.verlichting, wachtalarm met doorzetting, alg.alarm, 
brandstofafsluiters, radio gekeurd, vlotten juni 2016, med.kist juni 2016, vuurpijlen. Draaiuren HOMO: 8240 uur. Werkdek moest voor 
stabiliteit dicht zijn. Wordt nu alsnog plan van aanpak voor gemaakt. Diede wordt hierover ingelicht. Onder de bak wordt uitgezocht waar 
de roetvorming  vandaan  komt(lekke uitlaatgassenleiding?). 
23-08-2016(10)(2e IR 27: 
DZ: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Huiddiktemeting uitgevoerd==> geen bijzonderheden. Achterschip SB klein lokaal gaatje==> 
dok gaat inert plaatsen(300x300), beschremring schroef wordt opnieuw aangelast nu met plaatjes bovenop, Voorschip krijgt extra 
beunkoeler ivm waterkoeling voor humo. Werkzaamheden aan nieuwe waterafvoer werkdek: nieuwe bakken met afvoer via terugslagklep. 
Onderwaterschip gaat in standaard werf systeem international. Tanken gezien en in orde: Voorpiek, drinkwatertank, achterpiek. Afsluiters 
2x vervangen 3x gezien en in orde. Ankerafgevierd: draad roestig=> wordt met borstel schoongemaakt en ingevet/olie. 
22-06-201(80)(2e) 
Aan boord op verzoek eigenaar om te zien of er cement in de achterste ruim bilgeput gestort mag worden. De put was leeg, verflaag nog 
intact op het vlak, lichte interfngen , huid dikte ter plaatse onbekend. Schipper geadviseerd te wachten tot na de droogzetting want dan 
moet er dikte gemeten worden. Eigen risico voor eigenaar mocht er bij droogzetting blijken dat er eventueel plaat uit moet. 
18-11-2015 WA Herinspectie 
Opmerking conform inspectierapport afgewerkt. CVO en Klassecert. 4de periodegeviseerd. 

1  (.10)f2e}10)(20arlijkse  inspecties 
opm. kantoor: schroefasmeting heeft op 22-07-2014 plaatsgevonden. Is voor 5 jaar afgetekend in inspectieboekje. Radio was gekeurd er 
moeten alleen nog nieuwe batterijen voor de portofoons komen. Deze zijn in bestelling. Herinspectie noodzakelijk voor visering 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, lamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor en MK, RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden, luchthoorn, navigatie 
verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten 
gekeurd, brandblussers jrlks gek 09/2015, med uitr gek eurd 09/2015, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen 
(6*) 11/2016 , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, 
overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, gelensd met 
twee pompen op het visruim , stickers gehoor, niet roken etc=i.o. 
CFK : niet gekeurd.  Ankerspil getest (anker laten vallen) was gangbaar. Tuigage normaal slijtpatroon. 
wi:J.1~A  (10)(2e) ir 23: jaarlijkse inspecties 

jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor, RI&E, sos afsluiters, noodvwelichtIng, radiokeuring 09-2014, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, 
navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies reddingsvlot aanwezig op de brug, 
noodsturen, noodverlichting , reddingsvlotten gekeurd 12/2014 en 01/2015, brandblussers jrlks gek 09/2014, med uitr gek van boord, 
overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen (6*) , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen 
afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren 
gangbaar, reddingsboeien boeilichten , waarschuwingsstickers, gelensd op het visruim , stickers gehoor, niet roken etc=i.o. 
24-07-201410)(2é) 22:11nspectie van verstelbare schroef in werkplaats van Promac. Gesproken met r~ 	.(»(?é).-`  stuurt 
afname/reparatie rapport. Olie in huis van de schroefnaaf, blad voet wordt afgedraaid en voorzien van nieuwe afclichtingsring (Alesund). 
Lichte speling op verstelmechanisme blad 2, gezien leeftijd van installatie acceptabel. Lagerspeling van blad voet wordt nog opgemeten en 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: ((10)12q)IILENTML 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0112 

in rapportage opgenomen (nieuw 1,5/1000). Verder geen beschadigingen aan installatie waargenomen. 
22-07-201~21: 
Schip droog gezet in dok ivm lekkage van verstelare schroef. De keramieke loopbus van de afdichting was lek geraakt . SA geheel 
gedemonteerd en gaat naar de werkplaats van Promac((10)(4))voor controle (vorige overhaal 2008). Speling door de werf meten 0,6 mm. 
DZ: Zink nog in goede staat, schip wordt voorzien van primer en AF werf standaard. Mail gestuurd naar Padmos ivm openstaande punten 
van KK en lenssysteem. 
26-02-2014.0)(2 eiinspectie 
Punten zijn naar uitgevoerd. Vuilbeheersplan moet nog uitgewerkt worden. 

Opmerkingen kantoor: 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 
	 EJ 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 
	

Ei 

32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 
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0115 To: 	( 0)(2kaDelogboek.e 10X2Delogboek.eu] 
Cc: 	O)(2gseafarm.n 0)(2ei)seafarm.nl] 
From: 	visserij 
Sent: 	Tue 9/18/2018 1:18:50 PM 
Subject 18-10-03 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Tue 9/18/2018 1:18:50 PM 

Geachte (10)(2e) 

Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 
Datum 03-10-2018 

Tijd 
	

Aanvang einde vd ochtend 

Stellendam, Padmos 

Schip/vismerk 
	

KG 8 

Locatie 

Type inspectie Jaarlijks 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Aanvullende inspecties: 
Droogzetting tussentijdse inspectie 
Droogzetting (5 -jaa rlijks) 
Endoscopie met monteur: 
Hoofdmotor 
Keerkoppeling 
Restpuntjes 

Mocht u deze afspraak willen wijzigen, dan kunt u dit doen uiterlijk 24 uur voor aanvang van inspectie of 
bezoek. Wij verzoeken u dit schriftelijk of telefonisch te doen. 
Voor informatie over Vergunningverlening Zeevaart verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 
Medewerker Toezicht 
Vergunningverlening Zeevaart 

ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1  Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

11",1)(29ilent.n1 
www.ilent.nl  
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Tel 

0116 (10)(2e) 	@wartsila.com] 
visserij 

Sent 	Mon 10/29/2018 4:23:00 PM 
Subject 18-10-02 Radiosurvey KG 8 
Received: 	Mon 10/29/2018 4:23:01 PM 
KG-8 survey.pdf 

BestE(Wg~ 
Wij hebben dit rapport inderdaad nog niet eerder ontvangen. 
Bij deze sla ik hem op in onze database. 
Met vriendelijke groet, 

P:~ 
Medewerker toezicht 

Team Intake en Afhandeling 
Vergurmingverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 41 3331 EWI Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 BDI Den Haag 

T 088-4890000  
E  18 	Oilent.n1  
Van: 	e1  OX?13'  

Verzonden: maandag 29 oktober 2018 15:21 
Aan: visserij 

To: 
From: 

10X2e0  (10)(2e) 

CC: 
	(10)(2e) (tO)(2e) 

Onderwerp: KG-8 Radiosurvey 
Goedemiddag 
Bijgaand ontvangt u de radiosurvey zoals onlangs uitgevoerd aan boord van de KG-8. 
Ik twijfel of ik deze al eerder verstuurd heb, helaas kan ik niet terug vinden dat deze reeds verstuurd was. 
Kunt u mij aub bevestigen dat bijgaande survey nu in elk geval correct door jullie ontvangen is? 
Best reoards.  
10)(-7/1~ 

44.  

WRTS1LA, 

Service Engineer 

Field Services 

Mo. 

itkijawartsila.com  

Wartsile Netherlands B.V. 

Meester Snijdenveg 29 

3251 LJ Stellendam, The Netherlands 
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www.wartsila.com 
	 0116 

Visit us also at: 

This email (including attachments) is confidential, may be legally privileged and meent solely for the usa of 
the intended addressee. If you have received this email by mistake, please promptly notifi the sender by 
telephone or a return email and destroy all copies of this email. Please nota that readng, disclosing as welt as 
any other kind of processing of this email by anyone else but the intended addressee is strictly prohibited and 
may also be unlawful. Receipt by anyone other than the intended addressee is not a waiver of any right or 
applicable privilege. 

Please consider the environment before printing this e-mail_ 
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0117 

Human Environment and Transport 
I nsp ectorate 
Ministry ofInfrastructu re 
and Water Management 

Report 
GMDSS Radio survey 

Send the farm to iNten lent.n1 or send to 
Inspectie Leeforngeving en Transport/Scheepvaart 
P.O. Box 16191, 2500 BD Den Haag 

Additional information 
(+31) (o)88 489 oo oo www.ilent.ni  

1 	Details ship 
ti 	Name of theship 	 1 ENSIS  

1.2 	SI number and Callsign 	 133013 	 1 PDXM 

1.3 	Fishing registration and IMO number 	 1 KG-8 	 i 6413297 

1.4 	Gross tonnage and Length of the ship 	 1 254 	 1 33.6M 

1.5 	Date of keel and Year of build 	 1 1964 	 1 1964 

1.6 	MMSI 	 1 246364000 

Sea areas certified to operate 
2.1 	For which sea areas is the ship certified to 

operate in? 

3.1 	Reason for the radiosurvey 

3.2 	Is the radio installation in efficient working 
condítion? 

3.3 	Sport fishing vessel 

3.4 Maintenance 

3.5 	Radio station licence conform actual situatien 

3.6 	Ship was inspected according to which 
regulationg 

II Al 
	

❑  At+A2 	 D At 4- A2 (exlsting fishery) 

D + Aa + A3(5E5) 
	

DAt + Az + A3 (MF/HF+NBDP) ❑  At +Az+A3+Ael 

Cl EU zoog/450M A 	D EU zoo9/45 Class 8 

O EU 2009/45 Class C 	1D EU 2009/45  Class D 

Details survey 
❑ Inital 	i Periodical 	❑  Renewal 

❑ Re-inspection of date: 

D Yes (no deficiencies) 	 II No (see deficiencies at 5.1) 

❑ Until 30' (sea area At) 
	

❑  Until 35' (sea area Az) 

❑ Duplication 
	

▪ Shore-based maintenance 

• 5hip'S name 
	

■ Owner 

■ Callsign 
	

▪ MMSI 

13 EU 2009/45 	❑  SOLAS 	 0 Commercial CruisIng Vessels 

■ Fishery Act 	D Regulations Safety Seagoing Vessels Annex z (LYz Code) 

O Regulations Safety Seagoing Vessels - Annex 3 (chips up to 24 rn.)  

t3 Other: 

11.7.1slos I lor 
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4.1 	Name surveyor company 

4.z 	Name radio surveyor 

4.3 	Place and date 

4.4 Signature 

Signature 
I VVARTSILA 

STELLENDAM   

WARTSILA 

Deficiendes/remarks 

0117 

Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorate 
Afinisny of Infrasmirture and Water Management 

5.1 	Deficiencies (to be rectified b efore departure) 

5,a 	Remarks (to be rectified as agreed by radio 
surveyor) 

5.3 	Hes the list of deficiencies and/or remarks been 
signed by master/officer/representative? 

■ Yes 	D No 

6 	Signature 
Noted o n be off of ship's Of yard s or company's management 

6.1 	Name master or officer or representative 

6z Signature 

38.o5 I s of f6 

230960 



0117 

rt. 	GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorate 
Mintsuy of ie ram:mirt and Water Management 

7 	General 

7.1 	There is a designated holder of appropriate radio certificate beving primary responsibility for 	 a Yes 0 No 0 NIA  
iadiocommunications duong distress 

7,2 	On board passenger ships there is an assigned bolder of appropriate certificate performing only 	 0 Yes D Na 	III N/A  
radiocommunications dunng distress incidents 

7.3 	Beleg able to initiate transmission of distress &erts by GMDSS radio instailations from the positron Erom which 	III Yes El No 	❑  N/A  
the ship is normally navigated 

7.4 	There are radio records (tog) aveirable on board and propedy kegt 	 ■ Yes 0 No Cl N/A  

7.$ 	Radio emergency lighting for adequate Illumination of the radiocontrols for operating all GMDSS radio 	 ■ Yes 0 No 0 ht/A  
equipment 

7.6 	Radio insta Ilations deady marked with callsign, MMS' and other radisicodes/numbers 	 III Yes 0 No Cl N/A  

7.7 	Adequate and up to date radionautical publications for the intended voyage 	 C7 Yes El No 	II N/A  

7.8 	There are a dequate spare pens and «wis 	 III Yes 0 No 0 N/A  

7.9 	Existing required G MOSS radio equipment conform MED 96/98 (wheeln1ark) or Administration List of Type 	■ Yes 0 No 0 NIA  
Approved Equipment 

7.10 Replaced/renewed required, GMDSS radm equipment confOrrn latestamendmentMED 96/98 (wheelmark) 	II Yes IJ No D N/A  

Antennas (SES, AIS—VHF, MF, VHF, G PS, Naytex, etc.) 

III Yes 0 No CI N/A  

III Yes C/ Na 1:3 N/A  

Yes 0 No Cl N/A  

II Yes CI No 0 N/A  

I Yes Cl No Cl N/A  

II Yes Cl No 0 N/A  

• Yes Cl No 	N/A  

O Yes El No II N/A  

O Yes CI No I N/A  

0 Yes • No ■ N/A  

Cl Yes El No ■ N/A  

Cl Yes Cl Na 111 N/A  

Ba 	'Correct siting 

8.2 	Correct polansation 

8,3 	Absence of defects 

84 	Correct «taxie, cables and connectors 

8.5 	No water penetration into the antenna cable 

Safety away from intérferIng high-pówer energy sources 

e.7 	Withstand the grein from swaying and vibradon 

8.8 	rf wire antenne. protected against breakage by "week link* 

8.9 	Tuner satisfactorily earthed 

8.10 Correct i nsula don 

8.11 MF/Hf antenne protected egainst being tOuched accidentally 

8.12 Safe distance to other antennes 

9 	AIS * 

9.1 Manufacturer 	tSAIL.012  

9.a 	Type 	 1  8281 

	

9.3 	AIS operates from; 	- Mein source of energy 	 ■ Yes 0 No Cl  N/A 

Emergency source of energy 	 0 Yes 0 No ■ .N/A  

External GP$ 	 Yes Cl No 0 N/A  

	

9.4 	Annual test report issued (eo py to be attached to this report) 	 Yes 0 No. C/ N/A  

	

9.5 	In efficientworking conditio 	 III Yes 0 No CI N/A  

* 	Existing soilIng possengee ships googtengagedlo dOmestic trad moy be exempted 

.11.1:138g 13 of i6 
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0117 

Re p a rt GmosS Radio survey 
Hu ma n Environment and Transport Inspectorate 
Ministry of Infrastruaure and Water Management 

10 	Primary VHF 
• lo.1 Manufacturet 	l  SAILOR  

10.2 Type 	 I VH  

1$2.3 Measuring -'Output High Power 	22,5 	Yes 13 Na 0 N/A  

Reflected Power 	I 1 	 Yes D No 0 N/A 

-  Output low Power I 1 	 W 	• Yes ❑  No 0 N/A  

Deviation 	 13600 	Hz 	■ Yes 0 No 0 N/A  

Frequency tolerance 1231 	Hz 	IN Yes EI No 0 N/A  

10.4 VHF operates from: 	- Main source of energy 	 ■ Yes 13 No D N/A  

- Ernergency source of energy 	 ❑  Yes 0 No • N/A  

- Reserve source of energy 	 ■ Yes 13 No 0 N/A  

io.5 Control of VHF on navigation bridge convenient to the conning position 	 E Yes 13 No 0 N/A  

10.6 Correct operation of controls (e.g. PTT-switch, squeich, volume, DW, quick select 16, etc.) 	 III Yes 13 No 	0 N/A  

10.7 Correct readability d isplay unit 	 II Yes 0 No 0 N/A  

10.8 Correct operation on channel 6 - 13 - 16 	 ■ Yes 	No D N/A  

10.9 Correct operation on channels for genera' communications 	 • Yes 0 No 13 N/A  

10.10 Correct reception and a udibility 	 NI Yes 0 No 	0 N/A  

11 	 Primary VHF DSC controller including watchkeeping receiver 
Manufacturer and 	I INTERGRATED IN 10.1  
type 
(ooly if seperated from j 	  
prnary VHF) 

11.2 Provided with automatie position update from: 

- GNSS Manufacturer i PHILIPS  

- GNS5 Type 	I MK9  

11.3 GNSS including NMEA box operates from: 	 - Main source of energy 	 1 Yes El No 3 N/A  

- Emergency source of energy 	 EI Yes 0 No ■ N/A  

--:Reserve source of energery 	 in Yes. 0 No 	3 N/A  

114 	Separated VHF DSC controher/watchkeeping receiver operates from: - Main source of energy 	 0 Yes 0 No 	III N/A  

- Emergency source of energy 	 ❑  Yes 0 No ■ N/A  

- Reserve source of energy 	 0 Yes II No • N/A  

11.5 MMS! programmed conform ship radio licence 	 II Yes D No 3 N/A  

11.6 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 ■ Yes I:1 No 	0 N/A  

tig 	Correct date and time 	 ■ Yes DI No D N/A  

11.8 Correct operation of controls 	 ■ Yes 13 No 3 N/A  

11.9 Correct readability display unit 	 • Yes 0 No 	3 N/A  

11.10 Correct transmission on ch.7o (checked by means of test equipment) 	 5 Yes 0 No 3 N/A  

1131 Correct reception on watchkeeing receiver (transmitted by test equipment) 	 II Yes 13 No 	3 N/A  

11.1z Correct visual/audible DSC alarm 	 II Yes 0 No 3 N/A  

1133 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous watch 	 ■ Yes D No 3 N/A  

ktisaos aeli.  
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0117 

Re,pot GMDS5 Radio survey 
Human Environment and Transport inspectorate 

• 141irgsrry of Infrastnimire andWater Management 

12 	Duplicated VHF 
Manufacturer 

12.2 Type 

12.3 Measuring 	-'Output High Power 	 W 	0 Yes n No 	N/A 

Reflected Power 	 j 	 W 	0 Yes Cl No • N/A  

- -Output tow Power I 	 W 	Cl Yes Cl No 	N/A  

- Deviatio n 	 i 	 Hz 	EI Yes 0 No II N/A  

- Frequency tolerance I 	 Hz 	0 Yes. 0 No 1 N/A  

12.4 Duplicated VHF operates from: 	- Main source of energy 	 0 Yes 0 No II N/A  

Emergency source of energy 	 Cl Yes 0 No II N/A  

- Reserve source of energy 	 n Yes Cl No ■ N/A  

12.5 Control of VHF on navigation bridge convenient to the conning position 	 ❑  Yes 0 No 1 N/A  

12.6 Correct operation of controls (e.g. PTT-switch, squelch, volume. DW, quick select .' 6, etc.) 	 Cl Yes D No 1 N/A  

12.7 Correct readability display unit 	 0 Yes 0 No II N/A  

12.8 Correct operation on channel 6 -13 -16 	 ❑  Yes 0 No ■ N/A  

12.9 Correct operation on channeb for genera! communicavons 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

12.10 Correct reception and audibility 	 0 Yes ❑  No • N/A  

13 	Duplicated VHF DSC controller 
13.1 Manufacturer and 

type 
(only if seperated from 
Duplicotéct VHF) 

132 	Provided With automatic position update frorn: 

GNSS Manufacturer 	  

- GNSS Type 

13.3 GNSS including NMEA box operates from: 	• Main source of energy 	 ❑  Yes 0 No ■ N/A  

- Emergency source of energy 	 0 Yes Cl No ■ N fA  

- Reserve source of energery 	 0 Yes D No 1 N/A  

15.4 SeParated VHF DSC cootroller/watchkeeping receiver operates from: - Main soirrce of ertergy 	 0 Yes Cl No ■ N/A  

- EmergencY source of energy 	 O Yes 0 No 1 N/A  

- Reserve source of energy 	 ❑  Yes D No 1 N/A  

13.5 MMS' programmed conform chip radio licence 	 Yes 0 Na 1 N/A  

13.6 Protected opkist inadvertent activation of alarm button(s) 	 Ei Yes 0 No r N/A  

13.7 Correct date and time 	 0 Yes D No 1 N/A  

13.8 -Correct operation of controls 	 t3 Yes El No 11 N/A  

13.g Correct readability display unit 	 0. Yes Cl No 1. N/A  

13.10  Correct transmission on ch. 70 Checked by means of test equipment) 	 Cl Yes Cl No • N/A  

13.11 Correct reception on ch.70 (transmitted by test equipment) 	 ❑  Yes 0 No ■ N/A  

13.12 torrectvisual/audible DK alarm 	 Yes 	No t N/A  

ILti58.o5 15 «16 
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0117 

Re po 	GMDSS Radio survey 
Hurnan Environment and Transport inspectorate 
Ministry of Infinstructure and Writer Management- 

4 	MF radiotelephony 
143 Manufacturer 

142  Type 

14.3 Measuring 13E on 	2182 kHz 

- Output High Power 	 W 	 ❑  Yes El No ■ N/A  

- Reflected Power 	 W 	❑  Yes ❑  No ■ N/A  

- Frequency tolerance J 	 Hz 	❑  Yes ❑  No ■ N/A  

14.4 Measuring12.8 On 	2187,5 or ain kHz 

- Output High Power 	I 	 W 	❑  Yes ❑  No ■ N/A  

- Reflected Power 	 Yes ❑  No ■ N/A  

14.5 MF operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

Emergency source of energy 	 ❑  Yes ❑  No III N/A  

Reserve source of er lergery 	 Ei Yes ❑  No 	N/A  

14.6 Correct antenne tuning in MF band. 	 Yes ❑  No ■ N/A  

14.7 Correct modulation on 13E and 1213 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

14.8 Correct operation of controls 	 ❑  Yes ❑  No ■, N/A  

14.9 Correct readability display unit 	 ❑  Vee 11 No 	■ N/A  

14.10 Correct operation on 2182 kHz 	 ❑  Yes ❑  No 1 N/A  

1411 Correct operation on frequencies for genera I communications 	 Yes i No ■ N/A  

14.12 Correct reception and audibility 	 0 Yes Q No 1 N/A  

5 	MF D5C controller including 2187,5 kHz watchkeeping receiver 
15.1 Manufacturer and 	1 	 

type  
font>,  if seperoted 
from MF) 

15.2 Provided with automatie posirion update from: 

15-3 GNSS Manufacturer 

15.4 TyPe 

15.5 Separated MF OS( controller including watchkeeping receiver operates from: 	- Main SOLIrc.e of energy 	 ❑  Yes ❑  No 	■ N/A 

-  Emergencysource of enere 	0 Yes ❑ No r N/A  

- Reserve source of energery 	D Yes 0 No ■ N/A  

15.6 GNSS includingiNMEA box operates from: 	-'Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

Emergency source of energy 	 ❑  Yes 0 No ■ N/A  

Reserve source of energery 	 D Yes ❑  No ■ N/A  

15.7 MMS! programmed conform chip radio licence 	 ❑  Yes El No ■ N/A  

15.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 ❑  Yes ❑  No 	■ N/A  

15.9 Correct date and time 	 vos ❑  No ■ N/A  

15.10 Correct operation of controls 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

15.11 Correct readability d ispray unit 	 ❑  Yes L7 No 	■ N/A  

15.12 Correct transmission on 2187,5 kHz (checked by mea ns of test equipment) 	 0 Yes ❑  No MI N/A  

'alsemsi e er io 
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0117 

Rer mort G DSS Radio survey ) 
Human Environment and Transport Inspectorate 
Ministry of In frastr U311 ft? and Water Management 

15.13 Correct recepuon on 2187,5 kHz (trarismitzed by teStequIpment) 
	 D Yes 0 No ■ N/A  

1534 Correct visual/audible D5C alarm 	 ❑  Yes 1D No ■ N/A  

15.15 Watchkeeping receiverls gxed on z187.5 kHz only 	 C:1 Yes 1:1 No 	III N/A  

1536 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous watch 
	

Ei Yes b No 	N/A  

1 6 	 rOiotelephony including NBDP 
16.1 MF/HF manufacturer 

-16;z Type 	
1.  

16.3 NBDP manufatturer 	  
and type 
(only ir seperotegl from j 	  
N1F/H F) 

16.4 Display unit 

16,5 NBDP printer 
manufacturer 

14.6 Type 

16.7 Measuring 13E on 	218z kHz 	8 MHz 	la MHz 	16MHz 	u MHz 

Output High Power 	j 	W. 	W 	W 	W 	0 Yes D No II N/A  . 

- Reflected Power 	I 	W 	W 	 W 	 W 	 W 	ci Yes El No W N/A  

- Frequency tolerante 	J 	W 	W 	W 	El Yes 0 No IE N/A  

16.8 Measuring lzB on 	.2167,5 kHz 	8414,5 kHz 

- Output High Power 	W 	W 	d yes a-No. ■ N/A  

- Reflected Power 	1 	W 	W 	ci Yes 0 No II N/A  

16.9 MF/HF includ.ng N BD P, d isplay unit and printer operates from: 	- Main source of energy 	 D Yes D. No 	II N/A  

Emergencysource cd energy 	 EI Yes 0 No ■ N/A  

• Reserve source of energery 	 0 Yes EI No la N/A  

16.10 Correct antenna tuning in IMF band and all HE bands 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

16.11 Correct modulation on .13E and .103 	 in Yes 0 No la N/A  

16.12 Correct operation of controls 	 C:1 Yes 0 No 	• N/A  

16.13 Correct readability MF/HF display unit 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

16.14 Correct operation on MF/HF telephony distress frequenties 	 1:1 Yes EI No 	111 N/A  

16.15 Correct operatien on frequenties for general communications 	 n Yes 0 No. II N/A  

16.16 Correct reception and audibility 	 D Yes .0 No M N/A  

NBDP: 

16.17 Answers back p rogramrned conform ship radio station licence 	 D Yes D No III N/A  

16.18 Correctoperation of keyboard 	 D Yes D No ■ N/A  

1639 Correct readability NBDP display unit 	 0 Yes El No ■ N/A,  

16.2o Correct operation of NBDP unit 	 D Yes 0 No a N/A  

16.2i Correct operation of NBDP installation by test with toast radio stabon 	 El Yes ClNo 	■ N/A  

11r138.05 1  7 oiy6 
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11 	MF/HF D5C controller including scanning watchkeeping receiver 
Manufacturer and L 
type 
Only ifseperoted 
Erom MF/HF) 

171 	MF 	controller Including Watchkeeping receiver operates frorn: 	- Main source of energy 	 fl Yes ❑  No ■ N/A  

Emergency source of energy 	 ❑  Yes ❑  No U N/A  

Reterve source of energery 	 D Yes D No ■ N/A  

17.3 Provided with autorna tic position update 	 0 Yes ❑  No ■ N/A  

17.4 GNS5 Manufacturer 1  

v.5 Type 

17.6 GN55 including NMEA box,operates from: 	- Main source of energy 	 0 Yes ❑  No ■ N/A  

Emergency source of energy 	 Yes C1 No ■ N/A  

- Reserve source of energery 	 ❑  Yes ❑  No 	N/A  

17.7 MM51 program med conform ship radio licence 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

17.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 ❑  Yes 0 No 	1 N/A  

17.9 Correct date and time 	 D Yes D No ■ N/A  

vao Correct operation of controls 	 D Yes Cl No 1 N/A  

17.11 Correct readability display unit 	 ❑  Yes D No 	■ N/A  

v.12 Correct uansmission on 2187,5 kHz and HE D5C distress frequenties 	 0 Yes ❑  No ■ N/A  

17.13 Correct reception on MF and HF PSC d isuess frequenties 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

17.14 Correct yisual/audibte DSC alarm 	 D Yes ❑  No 	■ Nf  

17.15 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous scanning watch 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

18 	Navtex 
mooraoitér 	i ICS  

18.2 Type 	 l NAV5 

18.3 Located on navigation bridge 	 Yes  ❑  No 3 N/A  

18.4 Correct visuaVaudible alarm 	 Yes ❑  No 	C.3 N/A  

18.5 Correct readability printer 	 • Yes ❑  No D N/A  

18.6 Correct readability d isplay unit 	 ill Yes 0 No 	❑  N/A  

18.7 Correct non-volatile message memory 	 3 Yes ❑_ No ■ N/A  

18.8 Correct reception of navtex messages on: 	- 518 kHz 	 al Yes D No D N/A  

- 4go  kHz 	 D Yes 	No ■ N/A  

- 4209,5 kHz 	 ❑  Yes D No II N/A  

ialse.os aof 15 
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19 	EPIRB. 
19.1 Manufacturer 	(MG MYRDO  

,9.a Type 
	 I  E5  

Report GMD55 Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorate 
Ministry of In fraszructure and Water Management 

19.3 location of EPIRB i WHEELHOUSE TOP DECK  

19,4 Appropri a te position for secundary mens of Mening 	 IR Yes ❑  No C N/A  

19.5 Annual test report issued (copy to be attached to this report) 	 II Yes 0 No 	C N/A  

19.6 Shore based maintenance test report (not exceeding 5 years) on board 	 l Yes 0 No Ci N/A  

59.7 In effidentworkingcondition 	 el Yes Cl Na  G N/A  

20 	Search and rescue bcatingdevice 
m.1 	SART 	 SART manbfacturer 	 TYPe 

rnanufacturer('s) and 
typel's) 	 I JOTRON 	 TRONSART 

2o.a AIS-SART 	 ALS-5ARTmanufatturer 
ma n ufacturer's and 
typel's) 	 1 	  

20.3 Battery expirydaters) 12021=9'  ■ Yes Cl No 

• Yes ■ No  

Location's of the 	T_B AFRIDGE  
de evqn the ship 

20.5 Isthérea device o n each side of the ship 	 El Yes EI No. A. N/A  

29.6 .  Ready kg rapidly transfer to survival eraf 	 ■ Yes IJ No C N/A  

20.7 One device.in Free Fall Boot 	 ❑  Yes O No IIII N/A  

20.8 Correct watertightness (no darnage/crackS/water ingress) 	 Nl Yes ❑  No 1:2 N/A  

20.9 ProvIded with pole or other arrangement 	 Yes 1:3 No  

20.10 Egoiped.with buoyant lanyard 	 II Yes 0 No 0 N/A.  

Readable brief operating instructions en device 	 • Yes El No 	0 N/A  

20.12 Means toi prevent inadvertent activation 	 ■ Yes 0 No 0 N/A  

aO.53 Correct operatión on 9 GHz radar 	 ■ yes. b. No 0 N/A  

20.14 Correct visual/a4dible alarni 	 MI Yes 0 Na 	N/A  

Irr,ns.05I 9 of 16 
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21 	GMDSS Primary Ship Earth Station 

21.1 Manufacturer 

21.2 Type 

2/.3 Printer type 

21.4 Display unit 	J  
21.9 Mobile number 

21.6 SES operates from: 	- Main satire of energy 	 ci Yes 0 No. ■ N/A  

Emergency source of energy 	 D Yes 0 No. 	 N/A  

- Reserve source of energery 	 D Yes 0 No II N/A  

21.7 Provided with automatie position update 	 0 Yes ci No ■ N/A  

21.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 0 Yes D No • N/A  

21.9 Testing distress alarm unit 	 D Yes D No OB N/A  

21.10 Correct date and time- 	 0 Yes ❑  No ■ N/A  

21,11 Correct operation of controls 	 0 Yes 0 No 	N/A  

21.1z Correct operation of keyboard 	 El Yes 3 No 1 N/A  

21.13 Correct readability display unit 	 D Yes  0 No  ■  /A 

21.14 Correct readability printer 	 D Yes 	No 	N/A  

21.19 Correct visual/audible alarm 	 Yes 0 No ■ N/A  

21.16 Correct operation by means of a test call 	 0 Yes El No ■ N/A  

22 	GMDSS Duplicated Ship Earth Station 

22.1 Manufacturer 

22.2 Type 

22.3 Printer type  

22.4 Display unit 

22.5 Mobile number 

22.6 SES operates from: 	- Main source of énergy 	 D Yes D No 1 N/A  

- Emergency source of energy 	 D Yes 	No 111 N/A  

- Reserve source of energery 	 D Yes D Na ■ N/A  

22.7 Provided with automatie position update 	 Yes D No ■ N/A  

22.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 0 Yes D No ■ N/A  

22.9 Testing distress alarm unit 	 D Yes 0 No ■ N/A  

22.10 Correct date and time 	 D Yes 0 Na ■ N/A  

2231 correct operation of controls 	 D Yes D No ■ N/A  

22.12 Correct operation of keyboard 	 Yes. D No 1 N/A  

22.13 Correct readability display unit 	 D Yes 	D No 	111 N/A  

22.14 Correct readability printer 	 0 Yes ❑  No ■ N/A  

22.15 Correct visual/audible alarm 	 0 Yes Q Na ■ N/A  

22.16 Correct operatiort by means of a test call 	 D Yes 0 No ■ N/A  

ILT.136.651100116 
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alt Manufacturer, 
type and printer 
(only if seperated 
from primery/ 
dupticated 5E5) 

ÉGC receiver 
J  

J  
23.2 Correct visual/audible alarm 	 0 Yes Cl No ■ N/A  

z3.3 Correct readability printer 	 D Yes ❑  No 	N/A  

23.4 Correct readability d tsplay unit 	 ❑  Yes Cl No 	■ N/A  

23.5 Correct reception of EGC messages 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

23.6 located on navigation bridge 	 ❑  Yes ❑  No 	N/A  

24 	G M DSS portable VHF * 
243 	Manufacturer('s) and Manufadurer 	 TYPe 

typees) 	
NAVICO 
	

1 SR11160 

NAVICO 	 1 SRH160  

24.2 Measuring 	Deviation 	 Frequency Maa ncc 
Devi a don and 
frequency tolerante 3600 	Hz 	1256 	 Hz 	111 Yes ❑  No 0 N/A  

J  3700 	Hz 	1 410 	Hz 	■ Yes ❑  No R. N/A  

HZ 	 Hz 	Cl Yes 	No IE N/A  

24.3 Primary batteries 	 ■ Yes ❑  No ❑-N/A  

24,4 Correct non-replaceable seals 	 Yes ❑  No D N/A  

aci.5 Battery's expirydate's 12019-NOV 	■ Yes D Na D N/A  

1 2019•NOV  	 ■ Yes 0 No ❑  N/A  

	  D Yes ❑  No ■ NJA  

24 6 Hightyvisible 	 IE Yes :❑  No ❑  N/A  

24.7 Correct watèrtightness (no damagegracks/water ingress) 	 ■ Yes 0 No D N/A  

24.8 Provtsion for its attachment to the clothing(dip) 	 ■ Yes 0 No ❑  N/A  

24.9 Provided with wrist stra p (or neck strap with weak link) 	 ■ Yes D No ❑  N/A  

2440  Readable'operating instructions on device 	 Yes 0 No ❑  N/A  

24.11 Correct operations of controls 	 Yes ❑  No ❑  N/A  

2432 Correct operations on Ch, t6 	 ir . Yes :❑  No 	N/A  

24.13 Correct reception and audibility 	 ■ Yes 	,No 	O N/A  

24.14 Cherinels prógrarnmed as single-frequency ch nnels 	 ■ Yes. ❑  No ❑  N/A  

* 	bristIrt#salling passenger ships certffied conform 2009/45 
- class C and D require two GMDSS portable VHF 
class A and B requirethree Gmpss portable VHF 

IL'r.338.05 j rf «ie 
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5 	Additional requirements passenger ships 

25.1 DistreSs panel for initiating a distress alert* 

25.2 Manufacturer 

25.3 Type 

25.4 Distress alarm panel for indicating received distress alerts* 

25.5 Manufacturer 

25.6 Type 

25.7 Installed at the conning position 

25.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(S) 

25.9 Correct visuatfaudible alarm 

D Yes D No 	N/A  

D Yes 0 No 	N/A  

D Yes D No III N/A  

D Yes ©'Ne I N/A  

el Yes ❑  No II N/A  

25.10 Additional EPIRB ((or &ging 	passenger ships certifed conform no9/45/EG cm additional EPIRB is not required, 	D Yes  D No 	fl N/A  
if the EPIRB used as secondary inpons of olerting is within reach at the running position) 

25.11 Manufacturer 

25.12 Type 

25.13 Aeronautical VHF (not applicable for existin9 sailing pcissengerShips certified conform zoo9/45/EGfor dos 8, C ond D) 	D Yes D No 	■ "N/A  

230960 

25,16 Aeronautica I VHF operates from: 	 - Main source of energy 	 Cl Yes D No i N/A  

- Erbergency source of energy 	 Cl Yes D No 1 N/A  

- Reserve source of energy 	 ❑  Yes 0 No • N/A  

- Primary batteries 	 fl Yes 0 No I N/A  

2517 Battery expirydate I 	 Yes D No 	N/A  

25.18 Measuring 	121,5 MHz 

Frequency tolerance 	 Hz 	0 Yes EI No 1 N/A  

Output High POwer 	 n Yes D No ■ N/A  

Reftected Power 	 Yes EI No 	N/A  

25.19 Correct modulation 	 0 Yes D No • N/A  

25.20 Device is of a colour which distinguishes it from portable GMDSS VHF 	 0 Yes 13 No • N/A  

25.21 Cleariy indicated en device: "only for emergency cornrnunications with aircraft" 	 D Yes 0 No 	II N/A  

25.22 Readable brief,  operating instructions on device 	 0 Yes f:I No 	1 N/A  

25.23 Correct readabilitydisplay unit 	 D Yes LI No 	N/A  

25.24 Correct operation of controls 	 El Yes 0 No 	A N/A  

25.25 Correct operation on Ch. 121,5 MHz 	 n Yes 0 No ■  N/A 

25.26 Correa operation on C11.123,1 MHz, 	 0 Yes Cl No ■ N/A  

25.27 Correct reception and audibility 	 0 Yes IJ No ■ N/A  
> 	* 	Existing stilling passengerships certified conform zoog/45/EG 

Distress (alarm) panel not reguired if the mening position is 
- the navigation bridge, cind the GMDS5 radio installation is within reach 
- outside. bot the GMDSS radio installation within reach at the conning position,Wherebne is Moa alge to irgate:and 

receive distress &erts 
- the nayigation corner, where qmoss radio instaflation is within reach 
- outside, takin9 into account a continous staffing at thefocation of tne GMDSS radio equipment and reliable 

communication between the conning, position and the locotion of the GMDSS radio eqtriprnent. (Portable GMDSSVHF 
may be nood for thispurpose) 

113.138.os 1 isofs6 



■ Yes 

II Yes 

■ Yes 

■ Yes 

❑ Yes 

O No 

O No 

D No 

O No 

D No 

O N/A  

❑ N/A 

O N/A 

El N/A 

■ N/A 
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z6 	Reserve source of energy including charger 

26.1 Radio battery 	t EXIgE 
Manufacturer 

26 	Type 	 I LOAD ACID 

26.3 Total number of sets 12  

26.4 Voltage per set 	1.12  

26.5 Total available 	124  
voltage 

26,6 Capacity per set 	i 140 AH  

26.7 Total available 	1 140 AH  
capacity 

26M Location 	J BATTERY BOX/LOCKER  

26.9 Operating duration 	hout 	required capacity (1,1 x;2 x Itoad) 	 Ah  
and required capacity 

O 	 hours 	required capacity (t.4 x1,6 x3 x. Woed) 	 Ah  

■ 6 hours 	required capacity (1,4 x1,25 x 6 x Itoad) 45 	 Ah  

-26.10 Availabie capacity sufficient for required capacity 	 ■ .Yes. El No 	D N/A  

26.11 Correct siting and installation 	 Ye.s D No 	0, N/A  

2632 intnnsically safe electrical installations, if located in battery room 	 D Yes D No 	III N/A  

26.13 Warping of exploSion dangers displayed neer batteries 	 EI Yes 0 Nó ■ N/A  

z6.14 No equipment requiring layer voltage than the total voltage connected to part of battery bank 	 ■ Yes 0 No 0 N/A  

26.15 No mixed batteries in the battery bank 	 ■ Yes D No. El N/A  

26.16 Provided with sufficient ventilation 	 a Yes D No b N/A  

26.17 Securety braced to remain firmly fixed under all sea conditions 	 II Yes El No 	El N/A  

26:18 Only required GMDSS equipment is connected to reserve source of energy 	 ■ Yes ❑  No 0 NJA  

26.19  Baneries: 	Highest specific gravity I PASSED  

- lowest specific gravity 	  

Battery analyser 

26.2o Condition of banery sufficient for requIred capacity 	 1 Yes. 0 No 	0 N/A  

26.21 Change over front mainiemergency SOUrCe of energy to reserve source of energy 	■ Manually 

3 Autornatically 

■ Yes D No f3 N/A  

• Yes El No 13 N/A  

■ Yes 0 No Cl N/A  

26.22 Change over clearly labelled 

26.23 Ma nual change over switch readily accessible to operator 

26.24 Manual change over switch located on navigation bridge 

26.25 Automatical charger I VICTRON energy 
Manufacturer 

26.26 Type 	 124/60  

26.27 Ca pa ble of recharging within to hours 

26.28 Provided with visual indications that itis svvitched on 

26.29 Indication of battery voltage is availableon the navigation bridgge 

26.3o Indication of charge/discharge current is availa bie on thé navigation bridge 

26.3) A udible alarm and visual mdication on the navigation bridge indica ting an interruption of the ship's supply 

11.t.13i4,51 
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27 	Radar 

27.1 Manufacturer 	1 KODEN  

27.2 Type 	 j MDC-2920 

27.3 Which band 	■ )(-band 	❑  S-band  

27.4 Radar operates from; 	 Main source of energy 	 1111 Yes O No C N/A  

Ernergency source of energy 	 ❑  Yes D No ■ N/A  

273 	Plooi ng facilities: 	 - EPA 	 0 Yes D No. II N/A  

ATA 	 D Yes D No 	N/A  

- ARPA 	 IIII Yes 0 No D N/A  

27.6 Minimunl display area conform vesset size/tonnage 	 II Yes ❑  No ❑  N/A  

27.7 Radar scanner in accordartce With compass safe distance 	 ■ Yes D No D N/A  

27.8 Antenna rotation sufficient rpm 	 ■ Yes El No. D N/A  

273 	No blind sectors from right ahead direction to 22,5 degrees abaft the beam 	 ■ Yes D No. D N/A  

27.10 Echo strength not displayed in different colours 	 ■ yes D No 0  N/A 

27.11 Correct readability display unit 	 ■ Yes . 	No 	D N/A  

27.12 Correct operation of controls (Gain. VRM, EU. STC, FTC, Tuning, Hl etc.) 	 ■  Yes D No 	D N/A  

27.13 Correct operation on all ranges 	 ■ Yes D No D N/A  

27.11 Correct performance of targets on display unit 	 ■ Yes 0 No D N/A  

27.15 Means of performance check 	 ■ Yes 0 No D N/A  

28 	 Radar 2 

28,1 manufacturer 

28.2 Type 

283 Which band 	)<-band 	0 S-band  

28.4 Radar operates from; 	 - Main source of energy 	 ❑  Yes D No 1 N/A  

Emergency source of energy 	 f3 Yes 0 No 1 N/A  

28.5 Platting facilities: 	 -EPA 	 D Yes D No 	III N/A  

- ATA 	 D Yes 	No ■ N/A  

ARPA 	 3 Yes. D No ■ N/A  

28.6 minimum display area conform vessel size/tonnage 	 0 Yes D No ■ N/A  

28,7 Radar scanner in accordance with compass safe distante 	 D Yes 0 No 1 N/A  

28.8 Antenna rotation sufficient rpm 	 D Yes 0 No ■ N/A  

283 	No blind sectors from right ahead direction to 22,5 degrees abaft the beam 	 D Yes 0 No Nl N/A  

28.10 Echo strength not displayed in different colours 	 D Yes D No ■ N/A  

28.11 Correct readability display unit 	 D Yes ❑  No 	■ N/A  

28.12 Correct operation of controls (GaittVRM. EBI, STC, FTC, Tuning, Hl etc.) 	 0 Yes 0 No 111 N/A  

28.13 Correct operation on all ranges 	 D Yes 13 No • N/A  

28.14 Correct performance of targets on display unit 	 D Yes El No 1 N/A  

28.15 Means of performance check 	 D Yes C3 No ■ N/A  

ILT.138.05 141:416 
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SSAS 

29.1 Combined with GMDSS primary SES 
	

Yes q No E N/A  

29.2 Combined with GMDSS duplicated SES 
	

LI Yes D No E N/A  

29.3 Manufacturer and 
type 
(Only if sepefated 
front primaty/ 
duplicatedSES) 

29.4 SSAS operates from: 	 - Main source 	 0 Yes D No 	• N/A  

Another appriate source of energy 	 ❑  Yes Q No 	■ N/A  

29.5 A minimum of two activation points are provided, one of which is on the bridge 	 D Yes 0 No 	E N/A  

29.6 Protected against inadvertent operation 	 ❑  Yes 0 No 	• N/A  

29.7 Should nor be necessary to rernove seals or break any lid or cover 	 D Yes 	No 	■ N/A  

29.8 When activated SSAS continues the alert until deactivated and/or reset 	 D Yes D No 	E N/A  

29.9 Transmission security alert without an adjust ment of the radio system 	 D Yes ❑  No 	E N/A  

2930 Transmission initiated by SSAS activation points include a unique identifier 	 0 Yes D No 	E N/A  

29.11 Transmission includes the ship identity 	 ❑  Yes ❑  No. 	E N/A  

2932 Transmission includes the current position assooated with a date and time 	 Yes 0  No 	IR  N/A  

29.13 Transmission does not raise an alann tm board ship nor alert other ships 	 0 Yes D No 	■ N/A  

29.14 SSAS is capable of being tested 	 D Yes ❑  No 	E N/A  

30 
	

LRIT 
30.1 Combined with GMDS5 primary SES 

	
D Yes D No 	N/A  

3o.2 Combined with GMDSS duplicated SES 
	

0 Yes 0 No • N/A  

30.3 Manufacturer and 
type 
(on& ifsepetated 
from primary/ 
duplicated SES) 

30.4 LRIT operates from: 	 - Main source 	 EI Yes ❑  No 	E N/A  

Emergency source of energy 	 ❑  Yes 0 No E N/A  

- Reserve source of energy 	 D Yes ❑  No ■ N/A  

30.5 Capable of being switched off or ceasing transmission LRIT information 	 0 Yes 0 No 	II N/A 

30.6 Conformance test report on board issued by Administrations recognized test ASP 	 0 Yes D No 	■ N/A  

30.7 Equipment used to transmit LRIT information stil) the same (no change) 	 D Yes D No 	E N/A  

30.8 No transfer to the fiag of another Contracting Government 	 0 Yes D No 	■ N/A  

30.9 Correct function of equipment used to transmit LRIT information 	 0 Yes D No 	III N/A  

3o.to Conformance test report on board is conform actual situation/device 	 0 Yes ❑  No 	• N/A  

4T.136.b5 j Is olie 
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Report 

Explanatory notes GMDSS Radio survey report 

Alt requlred equipment shall be inspected and write down in the GMDSS 
Radio survey report. Additional equipment such as AIS and/or radar, 
which is on some ships not (yet) required. shall be inspected and write 
down in the GMDSS Radio survey report. 

Y = Correct 
14 	No good (resuh is a deficiency) 
N/A 	Not applicable 

As the form is suitable for different kind of regulations, not all windows 
and all lines in the report wilt apply. 
- !fa window is not applicable, for instante there is no duplicated VHF, 

the window of the duplicated VHF may be left blank. 
if in a window one line does not apply, for instante it concerns an 
existing ship which does not have to comply to the relevant line, N/A 
is the corred~) 

The orignal Report GMDSS Radio survey shall be signed by the radio 
surveyor and the master (or officer or representative), after which the 
report shall be handed over to the master/skipper or representative. 
The digital version of the report (including EPIRB and if applicable the 
AIS annual test report) shall be sent the same day by email to 
10)(2e1Bilent.nl 

The radiosurvey skiall be done depending the kind of safety 
tertificate: 
- 	Within three months before the final anniversary date. 
- 	Within three months before or after the anniversary date. 

Within three months before or after the second or third anniversary 
date, 

if a re-suncy due to deficiencies is necessary, the re-survey shall be done 
within the above mentioned period. 
if the nature of the deficiencles is a threat to safety, a re-survey shall be 
done before the ship departs. 

Some vessels may have werd kind of safety certificates: 
Sport fishingvessel may have: 

Passenger Ship Safety Certificate (based on EU 2009/45) 
National Safety Certificate 

Sailing passengervessels may have: 
Passenger Ship Safety Certificate (based on EU 2009/45) 

- 	Certificate ofSeaworthiness (related to Commercial Cnrising Ve els) 
- 	Special Purpose Ship Safety Certificate 

(some sailing passenger vessels do have all 3 mentioned certificates)  

GMDSS Radio survey 
Human tmironrnent and Transport tnspectorate 
Minisci of Infra5ructure andWaentimagentent 

Information regarding fishing versels 

ibere 4fe tWo different ~Mom for hingvessets: 
- Certificate of Seawonhiness (<24 110 

Certificate of Compliance (24 nl. and upwards) 

At +A2 existing fishery (date of keel before 1-1-1999) 
Some existing fishingvessels are equiped as follows: 

M VHF/DSC class D with seperate DSC antenna 
* however, renewal of existing VHF/DSC shall be type class A/13 
A2 existing MF transceiver + GMDSS INMARSAT-C 
• power supply requirements conform CMDSS 
* MF/DSC controller and /vIF/DSC watchkeeping receiver Is not 

required 
• however, renewal of the existing MF transceiver includes also 

Installation of MF/DSC controller and MF/D5C 
watchkeepingreceiver 

~SS Portable VHF on board fishing vissets: 
- 	Up to 24 Wi.: 	one 

24 mand upwards: two 
45 m. and upwards: three 
* forrner type approved non-GMDSS portable VHF for merchant 

marine may stay on board, if batterycharger has been installed on 
a foted place on the bridge 

• however, renwal shall be 3 GMDSS type with prima ty batteries 

Sera& and rencue locathtg device ~board fshirtgvesse-is 
- 	tip to 45m.: 	one 

45 rn. and upwarcis: two 
- 	1f sailing area is northem region: each survival (raf( and zescue bost 

shall be fitted with SART 

AIS rot board fishiog vensPis 
- 	i5 m. and upwards, not later than 31 May 2014 
- 	18 m. and upwards, not later than 31 May 2°13 
- 	24 m. and upwards, not later than 31 May 2012 

45 m. and upwards, not later than 3i December 2004 

GMDSS gever requirements eatiuhte ships (date of keel before 
atrsr•t999) 
- 	Main source of energy 
- 	6 hours on reserve source of power 

GbADMI power requiremenes new shi 
- 	Main source of energy 
- 	Emergency source of energy 
- 	3 hours on reserve source of energy, if emergency source of energy is 

capable of serving for a period of at least 3 hours 
t hour on reserve source of energy, if emergency source is capable of 
sering the radio installation for a period of at least 6 hours 

Positron update: 
Any GMDSS chipboard equipment which is capable of transmitting 
position coordinates as part of a distress alert and which does not have 
an integrat elecn-onic positionfixing system receiver shall be 
interconnected to a separate naviagation receiver, if one is installed, to 
provide that information automatically. 

IltijS.a5 1 I6oh6 
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2.1 MMSI number X 

2.2 IMO number X 

2.3 Radio call sign 

2.4 Name of ship 

2.5 Type of ship X 

2.6 
	

Ship length and beam 

2.7 	Location of GPS antenne 	 X 

X 

KG-8 PDXM 

Flag 

Call Sign 
Gross 
Tonnage 

Date Keel 
Laid 

Name of Ship Port of Registry IMO Number 

ENSIS KORTGENE 	DUTCH 6413297 254 1964 

1. Installation details 

	

1.1 
	

AIS transponder type: SAILOR 6281 

	

1.2 
	

Type approval certificate 

1.4 
	

Main Source ofelectrical power, 

1.5 
	

Emergency source of electrical power, 

1.6 
	

Capacity to be verified if the AIS is connected to a battery 

1.7 
	

Pilot plug neer pilots operating position? 

2. AIS programming Static information 

X 

X 

X 

X 

0117 

WARTSILA 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST 
REPORT 

3. AIS programming - Dynamic information 

3.1 
	

Ships position with accuracy and integrity status (Source: GNSS) 

3.2 Time in UTC (Source: GNSS) 

X 

230960 



4.1 	Frequency measurements AIS ch. 1 and 2, GMDSS ch. 70 

    

      

      

4.2 	Transmitting output, AIS eh, 1 and 2, GMDSS ch. 70 

    

      

4.3 Rolling information ch. 70 

  

X 

 

4.4 
	

Read data from AIS X 

   

      

      

4.5 
	

Send data to AIS X 

4.6 
	

Check AIS response to .virtual vessels. 

4.7 
	

Check Error log, if available and access is possible, for entries since last year 

X 

X 

(10)(2e) 
(10)(20) 

Remarks: 

The AIS has been tested according to IMO SN/Circ 227 and resolution MSC.74(69), annex 3 

Name of Radio Inspector Date and place 
2-10-2018 

STj26,k..e.)4/11  

410 
tmAirrSil A  

Name of Radio Inspector 
Company 

Mrtsila SAM Electronics NL BV 

(10)(2x) 

0117 

3.3 	Course over ground (COG) (wil( fluctuate at dockside) (Source GNSS) 

3.4 	Speed over ground (SOG) (zero at dockside) (Source: GNSS) 	 X 

3.5 Heading (Source: Gyro) 

4. Performance.test using measuring instrument 

5. On air performance test 

5.1 
	

Check reception performance 
X 

Electromagnetic interference from AIS observed to other installations?: NONE 

SAM ELECTRONICS NEDERLAND EU. 
(10)(2e)  

230960 
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SAM Electronics Nederland B.V. 

Maintenance carried out in accordance with 
manufacturer's s ecifications and IMO eircular MSC 1040 
Inspection date 	2-10-2018 	Technician 

Port STELLENDAM Name in print 

STAMP: 

t 

WARTSILA 

0117 

EPIRB INSPECTION CERTIFICATE  
ANNUAL SURVEY 

Vessel name ENSIS 
Owner KG-8 
Flag state  
Port of registry 
IMO 

D1JTCH 
KORTGENE 
6413297 

MMSI 246364000 
PDXM Cali Sign 

MC MURDO SMARTFIND 
100-54346 

Battery type * 
Date code * 

EPIRB Type  
Serial number 

0 

Coding  
Code 
Rank of Epirb 
Activation 
15 IIEX code  

Battery Expiry date 
Next inspection 
Release Exp, Date 
Next annual survey  

05-2020 
10-2019 
09-2019 
10-2019 

mmsi X CallSign 	serialized 
246364000 
The first is always momber 0 
automatie 	1 X manaal  
9EC9054A34D34D1 *Copy front previous certificate if available 

Visual Inspection 
	

Good 
Performance test 
	

Good 
Bracket Overall Performance 	Good 
Bracket switch 
	

Good 

406 MHz Transmission 121,5 Mhz Transmission  
Test Transmission check Pass  Test Transmission check Pass 

Strohe Light 'Worldng 
Sea water contacts operating 

Pass 
Pass 

ktEMARKS  

ijzerwerkerkade 36 - 3077MC - Rotterdam 
P.O. Box 5115 - 3008 AC — Rotterdam 

Tel. 
Fax  

E-mail:  0, gr':,',3,2   
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To: 	( 0)(2«.«)elogboek.eii 0)(2 »elogboek.eu] 
	 0118 

Cc: 	vissen' (10)(29) olLenT.nl] 
From: 	(10)(2 	10)(2 A  0)(2 - ILT 
Sent 	Wed 1/31/2018 12:18:19 PM 
Subject FW: KG8 
Received: 	Wed 1/31/2018 12:18:21 PM 
18-01-31 kq 8 nr300)(2HI-lerinspectie .pdf 

Goedemiddag, 

Graag de bouten van het luik, het IAMSAR manual, de brandblussers en het dichtlassen van de uitsnede uit het 
luikhoofd bij lopende band nog zo snel mogelijk in orde brengen en schriftelijk afmelden. 

Vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van:  (10)(2e) 	N.A. 00)(2  )- ILT 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 12:12 
Aan: visserij 
Onderwerp: KG8 

GRTN( 10)(2e 
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Inspectierapport 
ILT/Scheepvaart 

Vergunningen Zeevaart 

Weena 723 
	 Rotterdam 

Postbus 16191 	2500 BD 	j Den Haag 

www.ilent.nl/onderwerpen/transportIvisserii/   
T 088 489 00 00 	 (1~lent.n1 

Opgemaakt dd: 31-jan-2018 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie von Infrastructuur en Milieu 

Rapportnr: 

Inspecteur: 
	

ITUX2e)1 

31 

type certificaat Advies cert Wering - definitief na akkoord kantoor 

0/0 	ro n.v.t. 0 Geviseerd 	0 Verlengd ajb 0 Vernlew.en _______ ---> 

Loadline 	0 n.v.t 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 
Type certificaat r Advies certificering - definitief na akkoord kantoor / 

Herstellen: 	Opvolgactle schipper Akkoord ILT? Volgnr 	Omschrijving Rapportnr 

Verzoek herinsdectie Vdor einde inspectieperiode 

Verzoek herInspettie Voor einde inspectieneriede 

Verzoek herinspectie Voor einde inspectieperiode 

Verzoek herinspectie Voor einde inspectteperiode 

Verzoek herinspectie Voor eindè inspettieperiode 

Verzoek herinspectle Zie onderstaand. Verslag 

D x 
Let op brandblussers rroeten een stuurwiel keurmerk beboer, de nieuw geplaatste blussers 
moeten vervangen voor goedgekeurdetypet met stuurwiel. 

Zie onderstaand verslag 30 	1 

30 	2 

30 
Graaties-in-de-klant-diehtskaseen. en t.z.t. In dok blijvend repareren, is niet al te dik meer 

30 	 4 	Patrijspoort sb gangboord accommodatie- verwerkingsdek herstelen 

*e,. g...xhikte 	e,lorning 	 wat....,...1;eLt fslvabea r 

Verzoek herinspectie 

Verzoek herinspectie 

Schriftelijk afmelden 

Verzoek herirepectle 

Voor einde inspectieperiode Verzoek herinspectie 
de-afdlehtrenek•erret-is 

plaatsen, 
14MSAR manual is verouderd, recente editie aan bcord plaatsen Zie onderstaand verslag Schriftelijk afmelden 

9 	Losluik tussendele-knevels-gangbear-rnaken en bouten opzoeken (zijn in bestelling)  

10 

11. 

12 
sriSzerimi. 

onderstaa nd verslag 	Schriftelijk afmelden 

Voor einde Inspectleperiode Verzeek herinipectle 

eekersebip 
Voor einde inspectieperiode Verzoek herinspectie 

15 	 Voor einde inspectrepertode Verzoek herInspectle 
14 

0 
16 
17 	Koelwater overbojd leiding aan sb in machinekamer bij schakelbord vertoont sporen van 

lekkage 
Zle onderstaand verslag 
Zie onderstaa nd verslag 

Vericiek herinspectie 
Verzoek herinspectie 

voldoen aan ballastwater verdrag, zle www.ilent.n1 

Niet in gebruik zijnde auparatuur verwijderen, b.v. radio apparatuur, hulpmotor voorschip etc. 
Stortkoker naar visruim: Het opengeslepen stuk is nu tijdelijk waterdicht gemaakt, deze nog af 
te lassen. 

Zie onderstaand verslag 	Schriftelijk afmelden 

Voor einde inspectreperlode 

Zie onderstaand verslag 

Zie onderstaand verslag 

Zie onderstaand verstag 

0119 

Vismerk: kg 8 
	

Lengte schip: 
	

31,51 	Inspectiedd: 31-jan-2018 

	

Naam schip: EN SIS 
	

Tonnage schip: 
	

254 	Inspectieplaats: Neeltje Jans 

	

Object-ID: 33013 
	

Inspectieperiode: 
	

Jaarlijks - 1 	 3 juli 2017 - 	1 januari 2018 

Verjaardatum: 3 oktober 1996 

Uitgevoerde Inspectie: 

EI Jaarlijks 
E] Tussentijds 
3 Vernieuwing 
El Herinspectie  

[3 Marpol Annex 1 
❑ Marpol Annex IV 
❑ Marpol Annex V 
DMarpol Annex VI  

❑ Schroefas 3-jrlks 
Cl Schrdefas 5-jrlks 
3 Droogzetting tussentijds 
❑ Droogzetting 5-jrlks  

D Inwendig 5-jrlks 
❑ Luchtvaten 5-jrlks 
D Keerkoppeling 
❑ Hoofdmotor  

D Brandblus 5-jrlks 
E Koelinstallatie 
D Wijziging schip 
D Vervolginspectie 

Radio 1] 
Medical E  

	

Uitstel keerkoppeling: 	NVT 

	

Uitstel hoofdmotor: 	Nvi 

Uitstel schroefas: I NVT 

Type certificaat 	r Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
I e0 n.v.t 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Verniem,en 

Type certificaat 	Advies cert ficering - definitief na akkoord kantoor 
Klasse 	j 0 n.v.t 1 Geviseerd 0 Verlengd a/b 	0 Vernieuwen 

Opmerkingen 

Type certificaat r Acvies certificering - definitief na akkoord kantoor 
Q n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vern euwen 

Type certificaat 	 [ Advies eert f Kering - definitief na akkoord kantoor 

n.v.L 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

Let op: voordat een herinspectie aangevraagd kan worden dienen alle bovenstaande punten opgelost te zijn. 

Schriftelijke afmeldingen sturen naar:~ ILE NT.N L 

Verslag 

»logboek.eu; 
31.4 1-21414011,931: 
luik romp bb: heeft nu onder 5 knevels, boven 4 vaste scharnierpunten met nog 2 knevels. Luik sb: heeft onder nu 4 knevels en boven 2 vaste scharnierpunten met 2 knevels. 

1/3 	 vat -151119 
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Vismerk: kg 8 
	

Lengte schip: 	 31,51 	Inspectiedd: RIMaien 

	

Naam schip: ENSIS 
	

Tonnage schip: 	 254 	Inspectieplaats: Neeltje Jans 

	

Object-ID: 33013 
	

Inspectieperiode: 	Jaarlijks -1 	3 JO 20V - 	3 Jan erl 2018 

Verjaardatum: 3 oktober 1996 
Punt 30.6: is een strip ingelast aan onderkant. Kont is tijdelijk gerepareerd, t.z.t. in dok blijvende reparatie uitvoeren is de afspraak. Stortkoker naast visruim is plaat 
teruggeplaatst, echter gehecht en aangesmeerd met p utty. Hierover afgesproken dat men het geheel aflast en dat men bij w.z.h. aan de lagers van de band, de band uit het luik 
hoofd hijst. Punt 30.9: bouten zijn tegelijk met de nieuwe RVS knevels besteld maar moeten nog nageleverd worden. IAMSAR vergeten te controleren. eensen met 2 pompen 
op visruim, is in orde. 
Nogmaals controle afslultbaarheid van stortkokers/goten, is uitgevoerd zoals op tekening en destijds (mondeling) goedgekeurd door ex-collega (1©1(2e) Alle 
kunstofschuiven in positie laten aanbrengen. 
Het schip gaat dit jaar nog in dok is de planning. 
17-01-201.0)(00)30: Gezien en in orde o.a.: rempas, radio gekeurd, vlotten, medicijn en, 4 pakken, 4 vesten, lampjes, alg. alarm, wacht alarm, VBB's, hoorn, noodsturen met 
stuurwiel, nav vert, boeien en lampen, zeekaart, pijlen, dompelpompen visruim 2 maal, SOS afsluiters, bilge alarmen, met lenspomp naast hulpmotor gelensd op 
voormachinekamer, 
Blussers: Hebben geen stuurwiel. Er zijn recentelijk een aantal nieuw geplaatst, deze moeten vervangen worden voor blussers met stuurwiel 
Voor einde inspectie periode: herstellen voor 31 januari. 
Zie onderstaand verslag: tijdens drogzetting af te nemen in voorjaar 2018. 
26-10-M6~29: Herinspectie 
Conform rapport restpunten afgenomen en goedbevonden. 
Werkdek geinspecteerd tbv waterafvoer lekstabiliteit foto's ter beoordeling gemaakt. 
Roetvorming onder de bak is opgelost, uitlaat was gescheurd. 
25.08-20100M l28: 
NautisCh/tecnisch: Rondje schip gemaakt met schipper. Gezien/getest: Blussers 09-2015, zeekaarten(2013j, vuurpijlen, overlevingspakken, reddingsvesten lampjes, kompas, 
bilgealarm ruim, noodverlichting, nav.verlichting, wachtalarm met doorzetting, alg.alarm, brandstofafsluiters, radio gekeurd, vlotten juni 2016, med.kist juni 2016, vuurpijlen. 
Draaiuren HOMO: 8240 uur. Werkdek moest voor stabiliteit dichtzijn. Wordt nu alsnog plan van aanpak voor gemaakt. Diede wordt hierover ingelicht. Onder de bak wordt 
uitgezocht waar de roetvorming vandaan komt(lekke uitlaatgassenleiding?). 
23-08-20 i 	(R 27: 
DZ: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Huiddiktemeting uitgevoerd==> geen bijzonderheden. Achterschip SB klein lokaal gaatje==> dok gaat insert plaatsen(300x300), 
beschrem ring schroef wordt opnieuw aangelast nu met plaatjes bovenop, Voorschip krijgt extra beunkoeler ivm waterkoelingizoor humo. Werkzaamheden aan nieuwe 
waterafvoer werkdek: nieuwe bakken met afvoer via terugslagklep. Onderwaterschip gaat in standaard werf systeem international. Tanken gezien en in orde: Voorpiek, 
drinkwate dank, achterpiek. Afsluiters 2x vervangen 3x gezien en in orde. Ankerafgevierd: draad roestige> wordt met borstel schoongemaakt en ingevet/olie. 
22-06-20~e) 
Aan boord op verzoek eigenaar om te zien of er cement in de achterste ruim bitse put gestort mag worden. De put was leeg, verflaag nog intact op het vlak, lichte interimgen 
huid dikte ter plaatse onbekend. Schipper geadviseerd te wachten tot na de droogzetting want dan moet er dikte genieten worden. Eigen risico voor eigenaar mocht er bij 
drOogzettln bli'ken dat er eventueel plaat uit moet. 
18-11-204 t 	rinspectie 
Opmerking 	arm inspectierapport afgewerkt. CVO en Klassecert. 4de periodegeviseerd. 
11811a1V401111  • tOsarlijkse inspecties 
opm. kantoor: schroefasmetIng heeft op 22-07-2014 plaatsgevonden. Is voor S jaar afgetekend In inspectleboekje. Radio was gekeurd er moeten alleen nog nieuwe 
batterijen voor de portofoons komen. Deze zijn in bestelling. Herinspectie noodzakelijk voor visering 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen alarm, bilge alarm mk voor en MK, 
RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, 
noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten gekeurd, brandblussers jrlks gek 09/2015, med uitt gek eurd 09/2015, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, 
blokvesten4x, vuurpijlen (6e) 11/2016, ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters 
gangbaar, afsluiter lerisblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, gelensd met twee pompen Op het visruim , stickers gehoor, niet roken 
etc=i.o.  
CFK : niet gekeurd. Ankerspil getest (anker laten vallen) was gangbaar. Tuigage normaal slijtpatroon. 
I  00)(2e) 	1(10)(2e)1fr 23: jaarlijkse inspecties 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende Items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen alarm, blIge alarm mk voor, RI&E, sos 
afsluiters, noodvwelichting, radiokeuring 09-2014, wachtalarm en doormelden, luchthoorn, navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, 
noodinstructies reddingsvlot aanwezig op de brug, noodsturen, noodverlichting reddingsvlotten gekeurd 12/2014 en 01/2015, brandblussers jrlks gek 09/2014, med uitr gek 
van boord, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen (6*), ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen 
isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, waarschuwingsstickers, 
gelensd op het visruim , stickers gehoor, niet roken etc=i.o. 
24-07-204 	22: 
Inspectie van verstelbare schroef in werkplaats van Promac. Gesproken met 	yq 	400R20„,-„ stuurt afname/reparatie rapport. Olie in huis van de schroefnaaf, blad voet 
wordt afgedraaid en voorzien van nieuwe afdichtingsring (Alesun d). Lichte speling op verstelmecharnsme blad 2, gezien leeftijd van installatie acceptabel. tagerspeling van blad 
voet wordt nog opgemeten en in rapportage opgenomen (nieuw 1,5/1000). Verder geen beschadigingen aan installatie waar genomen. 
22.07-2014M11321: 
Schip droog gezet in dok ivm lekkage van verstelare schroef. De keramieke loopbus van de afdichting was lek geraakt . SA geheel gedemonteerd en gaat naar de werkplaats van 
Proma46 4.lrllirr oor controle (vorige overhaal 2008). Speling door de werf meten 0,6 mm. 
DZ: Zink nog in goede staat, schip wordt voorzien van primer en AF werf standaard. Mail gestuurd naar Padmos ivm openstaande punten van KK en lenssysteem. 
I  110 lt 2e l 	113)(Atkrinspectie 
Punten zijn naar uitgevoerd. Vtlilbeheersplan moet nog uitgewerkt worden. 

0119 
Rapportnr: 31 

Opgemaakt dd: 31-jan-2018 
	

Inspecteur: 

Omschrijving Akkoord IJ? Rapportnr 	Volgnr 

Opmerkingen voor kantoor 

Sta rduchtva t wordt nu als ,.verkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 

Een nieuwe set certificaten kan.worden afgegeven 
Luchtvaten venv8derentet Inspectieboekje  

2/3 	 v 4.2--:161119 
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Opgemaakt dd: 31-Jan-2018 

Vismerk: kg 8 
Naam schip: ENSIS 

Object-ID: 33013 

Verjaardatum: 3 oktober 199 

Inspecteur: 

Lengte schip: 

Tonnage schip: 
Inspectleperiode: 

0)(21710)(2« 

	

31,51 	Inspectie dd: 31-jan-2018 

	

254 	Inspectieplaats: Neeltje Jans 

	

Jaarlijks -1 	3 juli 2017 - 	3 januari 2018 

D 

0119 
Rapportnr: 	 31 

3/3 	 v 451.1ip 
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woensdag 31 januari 2018 Datum 

Tijd ochtend 

Room pot — Neeltje Jans Locatie 

Schip/vismerk ENSIS / KG 8 

Eindinspectie, zie het inspectierapport van dhr. dd. 17-01-218 (10)(2e) Type inspectie 

0120 To: 	(1(2telogboek.ed110)(2@elogboek.eu] 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 1/22/2018 10:33:03 AM 
Subject 18-01-31 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Mon 1/22/2018 10:33:00 AM 

Geachte heer :10)(2e 

Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 

Mocht u deze afspraak willen wijzigen, dan kunt u dit doen uiterlijk 24 uur voor aanvang van inspectie of 
bezoek. Wij verzoeken u dit schriftelijk of telefonisch te doen. 
Voor meer informatie over Vergunningverlening Zeevaart verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

(1Q)(20):, 	 
Medewerker Toezicht 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

bezoekadres Rijksinspectiekantoor: Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW Zwijndrectit 

T 088 489 00 00 
E (10)(2g1arient.ni 

230694 



Van: 

Aan:  (10)(2e)  
Onderwerp: FW: 

	) - ILT 
18  januari 2018 23:30 
)(2e)  - ILT 

-8 Stortkokers 

(10)(2« 
Verzonden: donderda 

0121 
'ILenT.n1)(2 n  0)(2ekt0)(2e)  - ILT[ 	 
0)(2  )- IL 	(10)(2e) 	@ilent.nl] 

@ILenT.n1]; 10)(20 (10)(2e) 
visseriffil )(2 )@ILenT.ni] 

(10)(2e) 	) -  ILTj 
(10)(2e) 	10)(28) 1) - IL3.1 	(10)(2e) 	@ilentni];  (10)(2e)  ,( 
From: 	(10)(2e)  00)(200)(2e)-  ILT 
Sent 	Wed 1/31/2018 11.59.08 AM 
Subject FW: KG-8 Stortkokers 
Received: 	Wed 1/31/2018 11:59:10 AM 
A1-3212 KG-8 Storkokers met schuif spoelmachine-Model.pdf 

Goedemiddag, 

KG8 afvoeren werkdek: 
Naast de terugslagkleppen in de bilgeputten heb ik nu alle schuiven laten plaatsen in de afvoeren van het werkdek. 
Hetgeen is uitgevoerd zoals op bijgevoegde tekening. 
Het een en ander is destijds goedgekeurd/ overeengekomen met 

Graag ter opslag op 0-schijf. 

Grtn( KOX2e 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 14:52 
Aan:  (10)(20 

l' 
10)(200)(2e)-  ILT 

Onderwerp: FW: KG-8 Stortkokers 

Van: 	(10)(2e) 	- ILT 
Verzonden: vrijdag 26 augustus  2016 16:18 
Aan: 	cm(2é) 	) - ILT 
Onderwerp: FW: KG-8 Stortkokers 

Kan jij dit verder begeleiden komende week. Op de planning staat inbouwen op woensdag, maar je weet maar nooit. 

Met vriendelijke groet, 

( X20) 
Coordinerend senior inspecteur 

Vergunningen Zeevaart 
Afdeling Visserij 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postadres: Postbus 16191 2500 BD Den Haag 
Bezoekadres: Weena 723 ingang c 3013 AM Rotterdam 
T: 088-489 00 00 
M. 

7Milent_nl 
www.ilent.nl  

	Original Message---- 
From: 	 @padmos.rill  
Sent:  Friday,  August 26, 2016 03:42  PM  W Europe Standard Time 
To 	Vi)kramermachines.n1; 	 - ILT 

230695 

To: 
Cc: (10)(2e) 

10)(2e 



0121 Subject: KG-8 Stortkokers 

Goedemiddag, 

Bijgevoegd de tekening voor de stortkokers van de spoelmachine. 

Op of aanmerkingen zijn welkom 

Hoor graag 

Met vriendelijke groet/kind regards, 

Padmos 
Bruinisse — Stellendam (NL) 
Kilmore Qua kl 
T 
F 
M +31 
E (10)(2e )  7)padmos.n1 
www.padmos.n1 

po mos 

230695 



(10)(2e) (10)(2~  - ILT[ 	(10)(2e)  	@ILenT.n11 To: 
From: 
Sent 
Subject 

visserij 
Ed 1/19/2018 5:02:09 PM 
RE: kg8 

Received: 	Ed 1/19/2018 5:02:10 PM 

Inspectie 

lJpalaan Armut eren Vernieuwen 

"rn 

Wijzigen Sluiten 

0124 

1277-1,177" 

Object ID 

1 .4 
_egenda 

111  = Keuring is te laat reuring  vervalt binnen een maand 1:1= Keuring is geldig History tonen r 

Onder toezicht vai Scheepsnaam Vismerk Nederland Type schip Visserij 

Pagina. 1 I 

Droogzetting jaarlijks Jaarlijks/Tussentijds (Jr1) Schroefas 3-jaarlijks (SA) Hoofdmotor 5-jaarlijks (WTHellingproel (HP) 

117.012018 

Droogzetting tussentijds (EVernieuwing 

122.05-2013 	 108.05-2013 

Schroefas 5-jaarlijks (SA) Keerkoppeling (KK) 	Radiokeuring (RK) 

12108-2016 	 12509-2016 	 122.07-2014 	 122.05-2013 	 12109-2017 

Droogzetting 5-jaarlijks (Dlnwendig 5-jaarlijks (Inw) Luchtvaten (LV) 	Vaste brandblusinstallatie Condition (VOD) 

123.08201S 	 )23-08-201S 

tnsp Opmerking 

1 

L.vua <Mei Urnrearyerr ra, 111~1rocuwict.,ig. gemazav. 4Yvluen rvm armer vensivgetroi! 
eiW1 niLeuwe set certificaten afgegeven ivm wijziging vermogen. incl ELAPP en SUPEIAPP 

01-07-2016, 1240 / ' 	,.!. IR . -p-rez.  :-11.15: Tijdens vernieuwingsinspectie 2016: Alle tanks en afskitersaanbieden, visruim i 
26-08-2016,11:47 J 	 IR 2 WE 23.08-16:Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebn.ikt. Dus geen 30 bar meer maar cal bar. 
113-01-2018, 07:451 	Inel ijiFe-)sp 17118: Punten oplossen voor 31-118 en ILT tijckg uitnodigen voor Hl en aftekenen certificaten!! 
19-01.2018,17:00 / 	 .,  nfd n I- de herinsp moet nogmaals naar de waterdichtheid van de afvoeren van het werkdek gekeken worden. 

Dit graag in de agenda zetten.Hq moet voor 31 januari , hi maakt zelf een afspraak. 
j 

15.04.2014.12:18 /- .=(1 

Opmerkingen 

Staat in insp boekje en ik sla de mail op. 
Groet, 
(lo)(o 

Met vriendelijke groet, 

(10)(26) 

Medewerker Toezicht 

Vergunningveriening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den daag 
bezoekadres: Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht] 

T (+31) 088 489 0000 
<http://www.ilent.nl>  

Van:  (10)(2e)  ,( 	O)(210  - ILT 
Verzonden: vrijdag 	19 januari 2018 8:26 
Aan: visserij 

230698 



Onderwerp: kg8 
	 0124 

Goedemorgen, 

Bij de herinspectie van de KG8 moet nogmaals naar de waterdichtheid van de afvoeren van het werkdek gekeken 
worden. 
Dit graag in de agenda zetten. 
Hij moet v66r 31 januari , hij maakt zelf een afspraak. 

Grtn(10)(2e) 

230698 



	

Van:  Fl11:MM 	ILT 
Verzonden: vri-dag 26 augustus 2016 16:18 
Aan  e:-;.=F 	1.M',  	) - ILT 
Onderwerp: FW: KG-8 Stortkokers 

To: 	visserij  (10)(2g)  @ILentnil 0125 
Cc: 	(10)(2e) 	) - ILTd 	(10)(2e)  
From: 	(10)(2e) (10)(2 0)(2e)- ILT 
Sent 	Fri 1/19/2018 8:27:46 AM 
Subject FW: KG-8 Stortkokers 
Received: 	 Fri 1/19/2018 8:27:48 AM 
A1-3212 KG-8 Storkokers met schuif spoelmachine-Modekodf 

Info KG8, voor komende herinspectie. 

Van: 	(10)(24)r 	) - ILT 
Verzonden: donderdag18  januari 2018 23:30 
Aan: 	2e)  00)(2e 0)(2  )- ILT 
Onderwerp: FW: KG-8 Stortkokers 

@ILenT.nli 

Van: 	 (10)(2e) 	) - ILT 
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 14:52 
Aan: (10)(2e) »0)(2040)(20 - ILT 
Onderwerp: FW: KG-8 Stortkokers 

Kan jij dit verder begeleiden komende week. Op de planning staat inbouwen op woensdag, maar je weet maar nooit. • 

Met vriendelijke groet, 

Coordinerend senior inspecteur 

Vergunningen Zeevaart 
Afdeling Visserij 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postadres: Postbus 16191 2500 BD Den Haag 
Bezoekadres: Weena 723 ingang c 3013 AM Rotterdam 
T: 088-489 00 00 
M: 	(10)(2o) 

(ilent_nl 
www.ilent.n1 

	Original Mess age---- 
From: 	 (10)(2e) 	[ (10)(26)   @Paal os - ni] 
Sent:  Friday, August 26, 2016 03:42 PM W. Europe Standard Time 
To:  (101(2e)  (dkramermachines .n1; 	o)(2e) 	- ILT 
Subject: KG-8 Stortkokers 

Goedemiddag, 

Bijgevoegd de tekening voor de stortkokers van de spoelmachine. 

Op of aanmerkingen zijn welkom 

Hnnr vraag 
230699 



0125 

Met vriendelijke groet/kind regards, 

Padmos 
Bruinisse — Stellendam (NL) 
Kilmore Quay (kl) 
T - ttaa(2e) 
F- 
M +31  
E 	Opadmos.ni 
wwwpadmos.n1 

PADIV1OS 

230699 
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0127 To: 	( 0)(2‘.»elogboek.egi 	elogboek.eu] 
Cc: 	visserij[(10)(2g)alLenT.nl] 
From: 	(10)(2e)  ;1 0)(2e0 0)(2  )) - ILT 
Sent 	Wed 1/17/2018 7:43:45 PM 
Subject FW: kg8 
Received: 	Wed 1/17/2018 7:43:48 PM 
16-10-26 ka 8 nr3010)(284Jaarliiks .pdf 

Goedenavond, 

Hierbij het inspectie rapport van vandaag. 
Graag in ieder geval de punten oplossen voor 31 januari gemarkeerd met "voor einde inspectie periode" en ons voor 
die tijd weer uitnodigen voor een herinspectie i.v.m. het nog af tekenen van de certificaten. 

Vriendelijke groet, 
1-1012e) 

(10)(2e) 

Van:  (10X2e) 	0)(2410)(2e)-  ILT 
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 19:41 
Aan: visserij 
Onderwerp: kg8 

Grtn(  10)(2e 

230700 



30 

Inspectie Lee [omgeving en Transport Ot 	Ministerie van infrastructuur en Milieu 

Rapportnr: 

Inspectierapport 
117/Scheepvaart 
Vergunningen Zeevaart 
Weena 723 	 I Rotterdam 
Postbus 16191 	2500 Br> 	I Den Haag 
www.ilent, ril/onderwerpen/transport/visserij/ 
T 088 4.49 00 00 	 01}1ei1ail 

D Inwendig 5-jrlks 
❑ Ltichhtaten 5-jrlks 
0 Keerkoppeling 
❑ Hoofdmotor 

❑ Brandblus 5-jrlks 
D Koelinstallatie 
D Wijziging schip 
D Vervolginspectie 

E 

	

Uitstel keerkoppeling: 	NVT 

	

Uitstel hoordrnotor: 	NVT 

Uitstel schroefas: NVT 

Type certificaat r  Atvies certificering - definitief na akkoord kantoor 
-  I 0 nv.t. Q Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernemen 

Type certificaat r  Advies certificering - definitief na akkoOrd kantoor 
Loadline 	• n.v.t O Geviseerd 0 Verlengd a/h 0 Vernieuwen 

r

Advies certficering - definitief na akkoord kantoor 
n.v.t Q Geviseerd 0 Verlengd a/b 	0 Vernieuwen 

type certficaat 

Type certificaat 

Type certificaat 

r0  n.v.t.  0 Geviseerd 	0 Veriergd aft 
Advies eert Wering .• definitief na akkoord kantoor 

0 Ver nieuvren 

r

Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
0 n.v.t 0 Gevseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieueen 

Type certificaat 	 r  Advies cent kering - definitief na akkoord kantoor 
QQ n.v.t 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

vklèrl „ Omschrijving Herstellen: 	Opvolgactie schipper Akkoord ILT? •Tri  
X 

Let op brandblussers 'roeten een stuurwiel keurmerk hebben, de nieuw geplaatste blussers 
moeten vervangen voor goedgekeurdetypes met stuurwiel. 
Lampjes van vesten zijn in april 2017 verlopen 

Zie-onderstaand verslag 

Wor einde inapeCtieperiede 

30 

30 verzoek herinspectie 	D 
Voor einde inspectieperiode 

Gaatjes in de kont dicht lassen en tz.t in dok blijvend repareren, is niet al te dik meer 
Verzoek herinspedie 	❑  30 

Patrijspoort sb gangboord accommodatie-verwerkingsdek persteilen Veonderstaard verslag Schriftelijk afmelden 30 
Stontkoker naar visruimwas operigeslepen aan zijkant I.v.m. onderhoud lopende band, Hier 
een geschikte oplossing voor vinden. Moet waterdicht afsluitbaar zijn 

Zie onderstaand verslag Verzoek herinspectie 30 

Waterdichte luik (kleine) in romp bakboord verwerkIngsdek kan niet afgesloten worden omdat Voor einde Inspectreperiode Verzoek herfnapectie 30 
de afdkhtrand verrot is 
Waterdicht hydraulisch sluitbaar (grote) luik in bakboorcis verwerkingsdek: elle knevels terug 
plaatsen. 

30 Voor einde inspectteperiode VerZoek herinspectie 

IAMSAR manai Is verouderd, recente editie aan boord plaatsen Voor einde inspectieperiode Verzoek herinspect 30 
Losluik tussendek: knevels gangbaar maken en bouten opzoeken 

Luiken  algemeen verwerkingsdek: alle knevels gangbaar maken en ontbrekende herstellen  

Lenspomp %ter bb hulpmotor: goede werking aantonen d.m.v. lenzen op een schone ruimte. 
Lenspomp naast de bb hulpmotor lenst wel op machinekamer voorschip maar niet op het 
visrulm. 

30 
30 

30 

30 

9 
10 

11 

12 

Voor einde inSpez reperiode 
Voor einde inspectieperiode 

Voor einde inspectieperiode 

Voor eindeinspectiepericde 

Verteek herinspectie 
Verzoek herinspectie 

Verzoek herinspectle 

Verzoek herinspectie 

El 

0 
Ontbrekende verlichtingsarmaturen/kappen herstellen v.b.: verblijven voorschip en 
achterschip 

Voor einde inSpectreperiode Verzoek heiinspectie 30 13 

14 	Lensblok in voormachinekamer: 2 lansafslutters staan vast in dichte stand 
15 	Mangatdeksel van ballast tank voorschip: bijna alle moeren ontbreken. 

Voor einde inspectieperiode 
voor einde inspecrlePerinde 

verzoek herinspectie 
Verzoek herfinpectie 

30 
30 

Bilge alarm vlotter voer machinekamer hangt los 	 
Knéiwate; overboord leiding aan sb in machinekamer bij schakelbord vertoont sporen van 
lekkage 

30 
0 16 

17- 
Voor einde inspectieperiode Verzoek herinkpectie 

Verzoek hérinapectie Veronderstaandverstag ❑  

Voldoen aan ballastwater verdrag, zie wvr.v.ilent.n1 21eonderstaand verslag Verioek herinspectie 30 18 ❑  
Zie onderstaa rrd verslag Verzoek herinspectie 	❑  30 19 

Niet  in gebruik zijnde apparatuur verwijderen, b.v. radio apparatuur, hulpmotor  voorschip etc. 

0128 

Opgemaakt dd: 26-okt-2016 
	

Inspecteur: 
	(11.P).(24ET:~1 

Vismerk: kg 8 
	

Lengte schip: 	 31,51 	Ins pectiedd: 26-okt-2016 

	

Naam schip: EN SIS 
	

Tonnage schip; 	 254 	Inspectieplaats: Neeltje Jans 

	

Object-ID: 33013 
	

Inspectieperio de: 	Vernieuwing - 5 	3 juli 2016 - 	3 oktober 2016 

Verjaardatum: 3 oktober 1996 
Uitgevoerde inspectie: 

El Jaarlijks 
El Tussentijds 
Cl Vernieuwing 
Cl Herinspectie  

❑ Marpol Annex I 
13 Marpol Annex IV 
❑ Marpol Annex V 
❑ Marpol Annex VI  

D Schroefas 3-jrlks 
oSchroefas 5-jrlks 
D Droogzetting tussentijds 
❑ Droogzetting 5-jrlks 

Opmerkingen 

Let op: voordat een herinspectie aangevraagd kan worden dienen alle bovenstaande punten opgelost te zijn. 
Schriftelijke afmeldingen sturen naar: rIVIT232i1LENT.N L 

Verslag 

(h fingieloghoek.eu; 
17-01-201~30: Gezien en in orde o.a.: co mpas, radio gekeurd, vlotten, medicijn en, 4 pakken, 4 vesten, lampjes, alg. alarm, wacht alarm, VBB's, hoorn, noodsturen met 
stuurwiel, nav verf, boeien en lampen, zeekaart, pijlen, dompelpompen visruim 2 maal, SOS afsluiters, bilge alarmen, met lenspomp naast hulpmotor gelensd op 
voormachinekamer, 
Blussers: Hebben geen stuurwiel. Er zijn recentelijk een aantal nieuw geplaatst, deze moeten vervangen warden voor blussers met stuurwiel. 

1/3 

230894 



Rapportnr Volger Omschrijving Akkoord ILT? 
Starduchtvat wordt nu als werkiuchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 

Een nieuwe set cer z:f icate n kan worden afgegeven 
Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekie 

27 

2S 
30 

0128 
Rapportnr: 	 30 

Opgemaakt dd: 26-okt-2016 
	

Inspecteur: 
	

4101(24(10)(2e)) 

Vismerk: kg 8 	 Lengte schip: 	 31,51 	Inspectiedd: 26-okt-2016 

	

Naam schip: ENSIS 	 Tonnage schip: 	 254 	Inspectieplaats: Neeltje Jans 

	

Object-ID: 33013 	 Inspectieperiode: 	Vernieuwing - 5 	3 juli 2036 - 	3 oktober 2016 

Verjaardatum: 3 oktober 1996 
voor einde inspectie periode: herstellen voor 31 januari. 
Zie onderstaand verslag: tijdens drogzetting af te nemen in voorjaar 2018. 
26-10-20~29: Herinspectie 
Conform rapport restpunten afgenomen en goed bevonden. 
Werkdek geinspecteerd tbv waterafvoer lekstabiliteit foto's ter beoordeling gemaakt. 
Roetvorming onder de bak is opgelost, uitlaat was gescheurd. 
25-08-201Brnf,t 28: 
Nautisch/tecnisch: Rondje schip gemaakt met schipper. Gezien/getest: Blussers 09-2015, zeekaarten(2013j, vuurpijlen, overlevingspakken, reddingsvesten + lampjes, kompas, 
bilgealarm ruim, noodverlichting, nav. verlichting, wachtalarm met doorzetting, alg.alarm, brandstofafsluiters, radio gekeurd, vlotten juni 2016, med.kist juni 2016, vuurpijlen. 
Draaiuren HOMO: 8240 uur. Werkdek moest voor stabiliteit dicht zijn. Wordt nu alsnog plan van aanpak voor gemaakt. Diede wordt hierover ingelicht. Onder de Bak wordt 
uitgezocht waar de roetvorming vandaan komt(lekke uitlaatgasserdeiding?). 
23-08-2016)lIR 27: 
DZ: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Huiddiktemeting uitgevoerd==> geen bijzonderheden. Achterschip SB klein lokaal gaatje==> dok gaat insert plaatsen(300x300), 
beschrem ring schroef wordt opnieuw aangelast nu met plaatjes bovenop, Voorschip krijgt extra beunkoeler ivm waterkoeling voor homo. Werkzaamheden aan nieuwe 
waterafvoer tverkdek: nieuwe bakken met afvoer via terugslagklep. Onderwaterschip gaat in standaard werf systeem international. Tanken gezien en in orde: Voorpiek, 
drinkwatertank, achterpiek. Afsluiters 2x vervangen 3x gezien en in orde. Ankerafgevierd: draad roestig.> wordt met borstel schoongemaakt en ingevet/olie. 
22-06-20(lRge) 
Aan boord op verzoek eigenaar om te zien of er cement in de achterste ruim bligeput gestort mag worden. De put was leeg, verflaag nog intact op het vlak, lichte interingen , 
huid dikte ter plaatse onbekend. Schipper geadviseerd te wachten tot na de droogzetting want dan moet er dikte gemeten worden. Eigen risico voor eigenaar mocht er bij 
droogzetting blijken dat er eventueel plaat uit moet. 
18-11-204Wffirinspectie 
Opmerking conform inspectierapport afgewerkt. WO en Klassecert. 4de periodegeviseerd. 
23-09-2000(2 itOrlijkse inspecties 
opm. kantoor: schroefasmeting heeft op 22-07-2014 plaatsgevonden. Is voor 5 jaar afgetekend in inspectieboekje. Radio was gekeurd er moeten alleen nog nieuwe 
batterijen voor de portofoons komen. Deze zijn In bestelling. Herinspectie noodzakelijk voor visering 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen alarm, bilge alarm mk voor en MK, 
RI&E, SOS afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden, luchthoorn, navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, 
noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten gekeurd, brandblussers jrlks gek 09/2015, med uitr gek eurd 09/2015, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, 
blokvesten 4x, vuurpijlen (69 11/2016 ,ankerbal, + palen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgescherrnd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters 
gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, gelensd met twee pompen op het visruim , stickers gehoor, niet roken 
etc=i.o. 
CFK niet gekeurd. Ankerspil getest (anker laten vallen) was gangbaar. Tuigage normaal slijtpatroon. 
24-09-20141(1 OX2e)jir 23: jaarlijkse inspecties 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen alarm, bilge alarm nik voor, RI&E,sos 
afsluiters, noodvwelichting, radiokeuring 09-2014, wachtalarm en doormelden, luchthoorn, navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, 
noodinstructies reddingsvlot aanwezig op de brug, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten gekeurd 12/2014 en 01/2015, brandblussers jrlks gek 09/2014, med uitr gek 
van boord, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen (6'1), ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen 
isolatie, nooduitgang, ove rboordafsluiters gangba ar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten , waarschuwingsstickerse  
gelensd op het visruim , stickers gehoor, niet roken etc=i.o. 
24-07-201(4020§22: 
Inspectie van verstelbare schroef in werkplaats van Promac. Gesproken met( (10)(2e) 	)stuurt afname/reparatie rapport. Olie in huis van de schroefnaaf, blad voet 
wordt afgedraaid en voorzien van nieuwe afdichtingsring (Alesun d). Lichte speling op verstelmechanisme blad 2, gezien leeftijd van installatie acceptabel. Lagerspeling van blad 
voet wordt no opgemeten en in rapportage opgenomen (nieuw 1,5/1000). Verder geen beschadigingen aan installatie waar genomen. 
22-07-20010  4101: 
Schip droog gezet in dok km lekkage van verstelare schroef. De keramieke loopbus van de afdichting was lek geraakt . SA geheel gedemonteerd en gaat naar de werkplaats van 
Proma~oor controle (vorige overhaal 2008). Speling door de werf meten 0,6 mm. 
DZ: Zink no. int • ede staat, schip wordt voorzien van primer en AF werf standaard. Mail gestuurd naar Padmos ivm openstaande punten van KK en Ienssysteem. 
26-02-20 0)(2 rinspectie 
Puntei zijn naar uitgevoerd. Vuilbeheersplan moet nog uitgewerkt worden. 
22-01-20141  (10)(2e) 'eerlijks: 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, algemeen alarm, bilge alarm mk voor, RI&E, sos afsluiters, radiokeuring 09-2013, 
wachtalarm werkt niet , luchthoorn, navigatie verlichting, magnetisch kompas (2008), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies reddingsvlot aanwezig op de brug, 
noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten 1 vlot 23-12-2013 gekeurd andere van boord ter keuring, brandblussers jrlks gek 09/2013, med uitr gek 10/2013, 
overlevingspakken, lampjes 04/2017, blokvesten, vuurpijlen (C) , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, 
nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boe ilichten , waarschuwingsstickers, gelensd op 
het visruim en voorpiek, stickers gehoor, niet rokriertlektc = i,o. 
CFK : niet gekeurd maar niet in gebruik.Schipper vraagt na bij de eigenaar wat er mee gedaan moet worden. keuren of van boord 
opm kantoor: een herinspectie staat voor 26-02-2014 gepland in de agenda. Geen klasse cert. aan boord. 
11-09-20(12(  eL)3); 
Storing wegens wegvallende spanning op regulateur hoofdmotor. Dit zonder alarm,. Nieuwe accu's en nieuwe lader met 23 volts laagspanningsalarmering gemonteerd. Heden 
ook radiokeuring; epirb batterij over de datum; wordt vervangen. Cent loopt tot 31 Jan. Jaarlijkse inspecties nog uit te voeren. 
10-09-201310Wpogzetting. 
Schip in schoongespoten staat geinspecteerd. Geen aktieve interingen. Vlak en zijden in goede staat. Roer, hakbus en verstelbare schroef geen bijzonderheden. 
Zeeinlaat SBA r, OK, SBV 3"en SBV 4" OK. BBA 1 maal r a f gebli n d , 1 maal 3", 1 maal 1 "en strontklep OK. Primer, AF en Zinkstukken nieuw aangebracht. 

Opmerkingen voor kantoor 

v4.2 -151119 

230894 



	

Lengte schip: 	 31,51 	Inspectiedd:-  26-okt-2016 

	

Tonnage schip: 	 254 	Inspectieplaats: Neeltje Jans 

	

Inspectieperiode: 	vernieuwing-5 	3 luli 20; €3 - 	3 oktober 2,216 

❑  

Vismerk: kg 8 

Naam schip: ENSIS 

Object-ID: 33013 

Verjaardatum: 3 oktober 1996 

-- 4,- 	-M1- ---- 	^ 

0128 
Rapportnr: 	 30 

Opgemaakt dd: 26-okt-2016 
	

Inspecteur: 

3/3 	 r- 4.2 -:151119 
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0129 To: 	( O)(2  elogboek.ett10)(2@elo•boek.eu] 
From: 	(10)(2e) 	0 2 	- ILT 
Sent 	Fri 1/5/2018 9:54:15 AM 
Subject Bevestiging afspraak KG 8 
Received: 	Fri 1/5/2018 9:54:16 AM 

Geachte dame/heer, 

Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 

Datum 17-01-18 

Tijd 09:00 

Locatie Roompot 

Schip/vismerk 
	

KG 8 

Jaarlijks Type inspectie 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 

Mocht u deze afspraak willen wijzigen, dan kunt u dit doen uiterlijk 24 uur voor aanvang van inspectie of 
bezoek. Wij verzoeken u dit schriftelijk of telefonisch te doen. 
Voor meer informatie over Vergunningverlening Zeevaart verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postadres: Postbus 161.91 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Rijksinspectiekantoorl Westelijke Parallelweg 413331 W /wijrirecht 

T 088 489 00 00 
r10)(20~  
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: j(TO)(2gj)ILENT.NL 

Inspectie 1,cefomgeving en Transport 
.kfintsterte van Infrastructuur en Waterstaat 

30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.nl  Zie onderstaand 	Schriftelijk 	LÍ 
verslag 	afmelden 

30 	19 	Niet in gebruik zijnde apparatuur verwijderen, b.v. radio apparatuur, 	Zie onderstaand 
	 n 

hulpmotor voorschip etc. 	 verslag 

0131 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: I 	Clone) 	I 	RapportNr: 	32 
	

Inspectieperiode: 	 2 

2e Inspecteur: 
	 Periode(Cyclus): 	 5 

Insp. locatie: 	Stellendam Padmos 
	 Inspectiedatum: 	 3-10-2018 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 
	

33013 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 	 Uitstel: 

Droogzetting tussentijds 	 NVT 

Hoofdmotor 	 NVT 

Keerkoppeling 	 NVT 

Uitsteldatum: 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

30 	4 	Patrijspoort sb gangboord accommodatie- verwerkingsdek herstellen 	Zie onderstaand Schriftelijk 
verslag 	afmelden 

Verslag: 

Datum: 3-10-2018 	IR: 32 	 Insp: 10)(2e 

Korte omschrijving: WT, KK en droogzetting 
Omschrijving: 
WT: samen met een monteur de eerste keer na vernieuwing hoofdmotor een endoscopie: urenstand 14230uur voeringen, kleppen en 
zuigerkronen geen bijzonderheden waargenomen: uitstel +2 jaar. Keerkoppeling tanden via endoscoop bekeken 5 jaar na vernieuwing geen 
bijzonderheden waargenomen eveneens +2 jaar. 
Droogzetting: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Zink wordt waar nodig vernieuwd. In 2016 is een laatste diktemeting uitgevoerd. 
Toen alles 8mm en dikker. Verstelbare schroef en roerwerk gen bijzonderheden waargenomen. Van buitenaf de afsluiters en zeeinlaten 
bekeken en goed bevonden. Advies om een oude niet functionele klep af te blinden aan SB. Achterschip BB gat geconstateerd ==> dok 
gaat insert plaatsen(300x300). Achterschip thv zuigpijp wordt vernieuwd op advies van inspecteur laatste rapport (31 NO) een nieuw stuk 
ingezet. Volgens de eigenaar wordt een nieuwbouw ingepland. Gezien de leeftijd van het schip een goede beslissing. Punten conform het 
rapport afgenomen 'en goed bevonden. Oude hulpmotor stat nog aan boord. Overige apparatuur afgevoerd. 

230703 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456  40 40 
E-Mail: [(10)(2c))1ILENTML 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ifinisiene van Infrastructuur en Waterstaat 

0131 

Datum: 31-1-2018 	IR: 31 	 Insp0 

Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
31-01-2010 0001:  
Luik romp bb: heeft nu onder 5 knevels, boven 4 vaste schamierpunten met nog 2 knevels. Luik sb: heeft onder nu 4 knevels en boven 2 
vaste scharnierpunten met 2 knevels. Punt 30.6: is een strip ingelast aan onderkant. Kont is tijdelijk gerepareerd, t.z.t. in dok blijvende 
reparatie uitvoeren is de afspraak. Stortkoker naast visruim is plaat teruggeplaatst, echter gehecht en aangesmeerd met putty. Hierover 
afgesproken dat men het geheel aflast en dat men bij w.z.h. aan de lagers van de band, de band uit het luik hoofd hijst. Punt 30.9; bouten 
zijn tegelijk met de nieuwe RVS knevels besteld maar moeten nog nageleverd worden. IAMSAR vergeten te controleren. Lensen met 2 
pompen op visruim, Is in orde. 
Nogmaals controle afsluitbaarheid van stortkokers/goten, is uitgevoerd zoals op tekening en destijds (mondeling) goedgekeurd door ex- 
collega[  -110)(20) 	Alle kunstofschuiven in positie laten aanbrengen. 
Het schip gaat dit jaar nog in dok is de planning. 

230703 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: 	ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrgstntetuur en Waterstaal 

0131 

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 

(1 	logboek.eu; 

17-01-2019 	30: Gezien en in orde o.a.: cornpas, radio gekeurd, vlotten, Medicijn en, 4 pakken, 4 vesten, lampjes, alg. alarm, wacht 
alarm, VBB's, hoorn, noodsturen met stuurwiel, nav verf, boeien en lampen, zeekaart, pijlen, dompelpompenvisruim 2 maal, SOS afsluiters, 
bilge alarmen, met lenspomp naast hulpmotor gelensd op voormachinekamer, 
Blussers: Hebben geen stuurwiel. Er zijn recentelijk een aantal nieuw geplaatst, deze moeten vervangen worden voor blussers met 
stuurwiel. 
Voor einde inspectie periode: herstellen voor 31 januari. 
Zie onderstaand verslag: tijdens drogzetting af te nemen In voorjaar 2018. 
26-10-201( 	29: Herinspectie 
Conform rapport restpunten afgenomen en goed bevonden. 
Werkdek geinspecteerd tbv waterafvoer lekstabiliteit foto's ter beoordeling gemaakt. 
Roetvorming onder de bak is opgelost, uitlaat was gescheurd. 
25-08-201 	28: 
Nautisch/tecnisch: Rondje schip gemaakt met schipper. Gezien/getest: Blussers 09-2015, zeekaarten(2013), vuurpijlen, overlevingspakken, 
reddingsvesten + lampjes, kompas, bilgealarm ruim, noodverlichting, nav. verlichting, wachtalarm met doorzetting, alg.alarm, 
brandstofafsluiters, radio gekeurd, vlotten juni 2016, med: kist juni 2016, vuurpijlen. Draaiuren HOMO: 8240 uur. Werkdek moest voor 
stabiliteit dicht zijn. Wordt nu alsnog plan van aanpak voor gemaakt. Diede wordt hierover ingelicht. Onder de bak wordt uitgezocht waar 
de roetvorming vandaan komt(lekke uitlaatgassenfeiding?). 
23-08-2016~R 27: 
DZ: Schip droog en afgespoten in dok Palmos. Huiddiktemeting uitgevoerd==> geen bijzonderheden. Achterschip SB klein lokaal gaatje==> 
dok gaat inert plaatsen(300x300), beschremring schroef wordt opnieuw aangelast nu met plaatjes bovenop, Voorschip krijgt extra 
beunkoeler ivm waterkoeling voor humo. Werkzaamheden aan nieuwe waterafvoer werkdek: nieuwe bakken met afvoer via terugslagidep. 
Onderwaterschip gaat in standaard werf systeem international. Tanken gezien en in orde: Voorpiek, drinkwatertank, achterpiek. Afsluiters 
2x vervangen 3x gezien en in orde. Ankerafgevierd: draad roestig=> wordt met borstel schoongemaakt en ingevet/olie. 
22-06-201 
Aan boord op verzoek eigenaar om te zien of er cement in de achterste ruim bilgeput gestort mag worden. De put was leeg, verflaag nog 
intact op het vlak, lichte interingen , huid dikte ter plaatse onbekend. Schipper geadviseerd te wachten tot na de droogzetting want dan 
moet er dikte emeten worden. Eigen risico voor eigenaar mocht er bij droogzetting blijken dat er eventueel plaat uit moet. 
18-11-20X 	erinspectie 
Opmerking conform inspectierapport afgewerkt. CVO en Klassecert. 4de periodegeviseerd. 
23-09-2015 	arlijkse inspecties 
opm. kantoor schroefasmeting heeft op 22-07-2014 plaatsgevonden. Is voor 5 jaar afgetekend in inspectfeboekje. Radio was gekeurd er 
moeten alleen nog nieuwe batterijen voor de portofoons komen. Deze zijn in bestelling. Herinspectie noodzakelijk voor visering 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende Items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, lamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bllge alarm mk voor en MK, RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden, luchthoorn, navigatie 
verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten 
gekeurd, brandblusser•s jrlks gek 09/2015, med uitr gek eurd 09/2015, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen 
(6*) 11/2016 , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, 
overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, gelensd met 
twee pompen op het visruim , stickers gehoor, niet roken etc..i.o. 
CFK : niet gekeurd. Ankerspil getest (anker laten vallen) was gangbaar. Tuigage normaal slijtpatroon. 
24-09-201' grellt 	ir 23: jaarlijkse inspecties 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor, Rl&E, sos afsluiters, noodywelichting, radiokeuring 09-2014, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, 
navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies reddingsvlot aanwezig op de brug, 
noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten gekeurd 12/2014 en 01/2015, brandblussers jrlks gek 09/2014, med uitr gek van boord, 
overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen (6") , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen 
afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren 
gangbaar, reddingsboeien boeilichten , waarschuwingsstiCkers, gelensd op het visruim, stickers gehoor, niet roken etc.i.o. 
24-07-2014 DdB IR 22:11nspecti e van verstelbare schroef in werkplaats;van Prornac. Gesproken met 	 stuurt 
afriameireparatie rapport Olie in huis van de schroefnaaf, blad voet wordt afgedraaid en voorzien van nieuwe afdichtingsring (Alesund). 
Lichte speling op verstelmechanisme blad 2, gezien leeftijd van installatie acceptabel. Lagerspeling van blad voet wordt nog opgemeten en 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: 	ILENT.NL 

Inspectie LeefomgevIng en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0131 

in rapportage opgenomen (nieuw 1,5/1000). Verder geen beschadigingen aan installatie waargenomen. 
22-07-20100)(24R21: 
Schip droog gezet in dok ivm lekkage van verstelare schroef. De keramieke loopbus van de afdichting was lek geraakt . SA geheel 
gedemonteerd en gaat naar de werkplaats van Promac:10)(20voor controle (vorige overhaal 2008). Speling door de werf meten 0,6 mm. 
DZ: Zink nog in goede staat, schip wordt voorzien van primer en AF werf standaard. Mail gestuurd naar Padmos ivm openstaande punten 
van KK en lenssysteem. 
26-02-2014. 	erinspectie 
Punten zijn naar uitgevoerd. Vuilbeheersplan moet nog uitgewerkt worden. 

Opmerkingen kantoor: 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 

23 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 

32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 

Li] 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Ma il:1(10)(2g))ILENTAL 

Inspectie Leefomgeving eniTninsport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0132 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: (" 0)(2  (10)(2e) I 	RapportNr: 	36 	 Inspectieperlode: 	 4 

2e Inspecteur: 	 Periode(Cyclus): 	 5 

Insp. locatie: 	Zierikzee 	 Inspectiedatum: 	 1-10-2020 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.nl 	 Zie onderstaand Schriftelijk 
vers►ag 	afmelden 

34 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

34 	4 	Zelf een marcus-lifenet oefening houden en ILT daarover informeren 	Voor einddatum Schriftelijk 
(voorjaar 2019) 
	 certificaat 	afmelden 

35 	 _J 

35 	1 	GMDSS hand VHF's batterijen zijn verlopen 	 Voor einddatum Verzoek 
certificaat 	herinspectie 

35 	2 	Noodverlichting accu's: onvoldoende capaciteit 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	3 	Stuurboords vlot verlichting kapot 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	4 	Stuurboords boeilicht werkt niet, vanglijn vervangen (voor zo een als aan 	Voor einde 	Verzoek 
bakboord) 	 inspectieperiode herinspectie 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EM./ Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F; +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(10)(2g)) LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Minisien'e van Infrasnirciuur ei? Wawstaat 

0132 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

35 	5 	Noodstop naast de deur in de schoorsteen is kapot (van lier achterschip) 
	

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	6 
	

Vismerk aanbrengen op boei voorschip 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	7 	Stopcontact kapot rechts naast deur in de schoorsteen, troep in 
schoorsteen opruimen 

35 	8 	Hijslier electromotor/pomp staat los, alle 4 de steunen zijn afgebroken 
(voor stuurmachineluik) 

35 	9 	Lopende band doorvoer moet waterdicht afsluitbaar zijn, om bij de lagers te 
kunnen komen mag hier ook plaat met de dikte van het luikhoofd met 
pakking tegen aan gebout worden, als het maar waterdicht is. 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	10 	Stuurmachinebak staat vol water en aansluitbox roerstand aanwijzer ligt 
	

Voor einde 	Verzoek 
	 7 

los, bedrading hangt in het water. 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	11 	Luik bovendek voor stuurhut aan bakboord: 1 knevel krom, 1 zit vast onder Voor einde 	Verzoek 	 _J 
het luik 
	

inspectieperiode herinspectie 

35 	12 	Kleine luik bovendek voor stuurhut aan stuurboord, twee knevels vast 

35 	13 	Diverse knevels van verschillende luiken tussendek niet gangbaar  

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

35 	14 	Kunstof schuif ontbreekt twee maal, 1 grote en 1 kleine, van de goten aan 	Voor einde 	Schriftelijk 
stuurboord op tussendek 

	
inspectieperiode afmelden 

35 	15 	TL bak beschermkap boven lopende band op tussendek is kapot 
	 Voor einde 	Schriftelijk 

inspectieperiode afmelden 

35 	16 	In het algemeen op tussendek kapotte stopcontacten voor 220V repareren Voor einde 	Verzoek 
of verwijderen 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	17 	In het algemeen op tussendek de rode380V aansluitingen ontbreken de 	Voor einde 	Verzoek 
afsluit klepjes, daardoor inwendig gecorrodeerd 

	
inspectieperiode herinspectie 

35 	18 	Algemeen alarm bel tussendek is kapot, licht signaal nog te testen 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	19 	Bovenste trede aluminium ladder naar onderruim is afgebroken, let op 
valgevaar! 

35 	20 	Gaten in het tussendek waterdicht repareren, mag nu als tijdelijke reparatie 
dubbel plaat op gelast worden, bij trap stuurboord voor en aan bakboord 
naast lopende band 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	21 	Plan van aanpak onderhoud tussendek maken en overleggen met/aan ILT, 	Voor einde 	Verzoek 
	 T 

wordt slecht op diverse plekken 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	22 	Drainpijp door huid tussendek bakboord achter weggerot, v66r de ingang 	Voor einde 	Verzoek 
waar de viskisten naar binnen geschoven worden (zie foto), nu open 	inspectieperiode herinspectie 
verbinding naar buiten. 

35 	23 	Onderruim stuurboord: betimmering onderdeks inclusief oude koelspiralen Voor einde 	Verzoek 
zijn naar beneden gekomen en hangen nu los 	 inspectieperiode herinspectie 

230705 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
'I': +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: h~ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
:van infrasowinnr en Wenerstapt 

35 	25 	Accu generator op tussendek voorschip verwijderen, bak Is beschadigd en 
staat los 

35 	26 	Gele lenspomp in machinekamer maakt kabaal (zit er wel een flexibele 
koppeling tussen?) 

35 	27 	Rubbere matten ontbreken voor schakel bord in generatorkamer voorschip 

Voor einde 
inspectieperiode 

Voor einde 
inspectieperiode 

Voor einde 
inspectieperiode 

Verzoek 
	

Ei 
herinspectie 

Verzoek 
herinspectie 

Verzoek 
herinspectie 

0132 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 

35 	24 	Onderruim: zo veel mogelijk betimmering onderdeks verwijderen, isolatie 
romp zoveel mogelijk verwijderen zodat de spanten geïnspecteerd kunnen 
worden, plan van aanpak maken voor onderhoud en overleggen aan ILT 

Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

Voor einde 
	

Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	28. 	Smeeroliehandpomp van hulpmotor in machinekamer hangt loswan slang 	Voor einde 	Verzoek 
onder het carter 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	29 	Waar was de losgekoppelde sensor van aan bakboordzijde van de 
	

Voor einde 	Verzoek 
hulpmotor in de machinekamer 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	30 	Plastic peilglas van bunkers in machinekamer: aan bovenzijde moet ook een Voor einde 	Verzoek- 
zelfsluitende afsluiter zitten omdat niveau nog boven peilglas staat. 	Inspectleperiode herinspectie 

-35 	31 	Hydrauliek tank tussendek achter: rot leidingwerk weghalen of afblinden 	Voor einde 	Verzoek 
die niet meer in gebruik zijn 	 inspectieperiode herinspectie 

35 	32 	TL bak kap stuurboord achter in gangboord tussendek kapot 	 Voor:einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

35 	33 	Niet meer in gebruik zijnde apparatuur / leidingwerk zo veel mogelijk 	Zie onderstaand 
verwijderen i.v.m. survey ILT maar ook voor bemanning onduidelijk 	verslag 

35 	34 	Nog te testen mogelijkheid van water brandblusmogelijkheld met slang en Voor einde 	Verzoek 
spuitstuk op tussendek en hoofddek, 	 inspectieperiode herinspectie 

Verslag: 

Datum: 10-1-2020 	Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
10-01-204114836: Telefonisch contact gehad met schipper, noodverlichting accu's vervangen, vedichting gerepareerd, laswerk 
tussendek in uitvoering en komt gereed vandaag, Onderdeks hout en koelspiralen zijn verwijderd uit onderruim, aluminium trap onderruim 
Is gelast. 

Datum: 8-1-2020 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
35 08-01-204(0335: Gezien en In rde o.a.: Radio gekeurd, vlotten gekeurd, IAMSAR 2019, reeds 2020, kaarten, pijlen, 1 vest en 1 pak 
en 1 lampje gecontroleerd volgens schipper zijn er 4 sets, medicijn kist gekeurd, wachtalarm met doormelding, navigatie verlichting, NUC 
verlichting, steekproef noodverlichting, vlotten met painters aan breeklijntjes en niet gesjord, SART batterij, bilge alarm humoruimte 
voorschip, bilge alarm m k., brandstof snelafsluiters m.k., mat voor schakelbord m.k., lensen met 2 pompen op hulpmotor ruimte 
voorschip, lensblok afsluiters gangbaar, nooduitgang verblijven, noodsturen, scheepshoorn, algemeen alarm, Schipper ondernam direct 
actie op vast zittende knevels, noodverlichting accu's, vlotverlichting, boei licht en lijn e.d. Het bleek lastig om te achterhalen welk 
leidingwerk, bedrading e.d. nog in gebruik was en wat niet, als men verder wil met het schip zal hier wat aan gedaan moeten worden. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EN Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F; +31 (0)70 456 40 40 
E-Ma il: KlDXWILENT.NL 

Inspectie Leefontgesing en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0132 

Datum: 164-2019 	Korte omschrijving: jaarlijk$ 	) 
Omschrijving: 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor en MK, Ri&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, navigatie 
verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodsturen, noodverlichting , reddingsvlotten 
gekeurd, brandblussers jrlks gek, med uitr gekeurd, overlevingspakken 4x, lampjes, blokvesten 4x, vuurpijlen (6*) , ankerbal, + polen 
startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafslulters gangbaar, afsluiter 
lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, gelensd met twee pompen op het visruim, stickers 
gehoor, niet roken etc=i.o. 
Tuigage normaal slijtpatroon, Lensinrichting getest en goed bevonden. Met alg en noodpomp op het visruim en voorverblijf. 

Datum: 25-10-2018 
	

Korte omschrijving: schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
afmelding patrijspoort 

Opmerkingen kantoor: 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 	 __J 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 

32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 

34 	1 	Certificaten geviseerd 
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.(10)(2e) @gmail.corn] 0133 

Datum 23-01-20 

Tijd `s morgens 

Locatie Neeltje Jans 

Schip/vismerk 
	

KG 8 

Type inspectie Herinspectie ± 2 uur (zie het inspectierapport 
van de vorige keer) 

To: 	(1OX2e) 	@gmail.com' 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 1/14/2020 2:52:14 PM 
Subject Bevestiging telefonische afspraak KG 8 
Received: 	Tue 1/14/2020 2:52:14 PM 

Geachte dame/heer, 
Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo 
nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €323,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brengen wij een bedrag van €323,- in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00.Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 
Medewerker Toezicht 
Ondersteuning &Afhandeling 
Vergunningverlening Zeevaart 

ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1  Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

le1eX2g»ilent.n1  
http//ilent.nlionderwerpenitran sportivisseriijindex.aspx 
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0134 (10)(2e) @ilent.nlj To: 	(10)(2e) 00)(24MX2f9  - 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 12/22/2020 2:28:29 PM 
Subject FW: KG8 
Received: 	Tue 12/22/2020 2:28:30 PM 
—WRD000.1pq  

Da« 	 j 
Fijn als jij hiernaar  kunt kijken en terugkoppeling aan ons kan geven hoe of wat. 
Bedankt, 	groetjes 	e 
Van:  (10)(2e) 1b) 	OX2 _ ILT 

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 08:56 
Aan: vissen 	(1(>10)(20   ) - ILT 
Onderwerp: (10)(2e5  FW: KG8 

Goedemorgen, 
Zie hieronder een mail van de heer( 	beerde KGB. 
Graag reageren op de afspraak die hij wil plannen.  

(10)(2e) 	 (11)(1) 

(31-tr-(10)(24) 
	 (11)(1)  

Van: 	(10)(2e) 	.10)(210)(2e))-  ILT 
Verzonden:  dinsdag 22  december 2020 08:53 
Aan  (10)(2e) 410)(4@seafarm.nl> 
Onderwerp: RE: KG8 

Beste heer(' 	) 
Ik had graag langsgekomen maar ik ben helaas niet meer werkzaam in de vergunningverlening visserij. 
Goed te horen dat er een nieuw  schip besteld is! 
De mail zet ik door naartO*7.1C itent.n1  
Alvast fijne dagen en de beste wensen voor U en de bemanning. 
Vriendelijke groet, 

1 	11-8ï.‘  
Van: '0)  e) g10)(2eseafarm.n1> 

Verzonden: vrijdag  18 december 2020 15:33  
Aan:  (10)(2e) k"  0)(240)(4-  ILT < 	 @ILenT.nl>  
Onderwerp: KG8 

Beste 
Wij hebben het visruim helemaal kaal gemaakt en laten stralen. De verlichting gerepareerd en waar nodig vernieuwd. 
Kunnen we een afspraak maken om te zien welke reparaties we verder moeten doen? 
We hebben intussen onze tijd besteed aan het zoeken naar een geschikt Supply vessel, veel bagger. 
We hebben samen met Padmos een nieuw schip ontworpen en besteld. Het order boek van Padmos en werven zit helaas aardig 
vol. Oplevering kan niet eerder dan juli 2022, dus  moeten we toch iets doen. 
Graag overleg en advies samen met  (10t10)(2e,  die het verdere werk uit kan uitvoeren 
Zou dit gelegen komen woensdag 6 jan 2021 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

(10)(20 -" 
Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kam perland 
The Netherlands 

Mobile: 
Phone: 	

0)(20 

E-mail aa seafarm.n1 
VAT nr. : NL8025.66.443.601 

14> 
Follow us! 

Ii 
The information transmitted is intended only for the person or eritty to which it is addressed and maycontain confidentie' and/or privieged materie!. Any review, retransmission, 
dissemination or °Mor use of, °nalatig of any action tr relrance upon th is information by persons or entities otherthan the intended recipient is prohipted. If you receive this in 
error, please contact the sender and delete the matenal from any computer. Emelt transmission cannot be guaranteed to be secure or error hee as information could be 
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(10)(20)-j-',k. 

(10)(2e) 



intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete. the sender therefore is in no way liable for any errors or om issions in the content of this message winch mr0 134 
mise as a result of emad transmission liverification is required, please request a hard copy We take reasonable precautions to ensure our emails are free from viruses You 
nood, however, to verify that this emat and any attachments are free of viruses, as we eentake no respons Way for any computerviruses, which might be transferred by way of 
this omeg. We may monitor all oma communication through our networks. If you contact us by email, we may stom your name and address to facilitate communication. 

l 	Please consider the environment - do you really need to print this email? 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   
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To: 
From: 
Sent 
Subject 
Received: 

visser-
(10)(2e) 
Tue 12r 
MIRO 

ILenT.nll 
10)(2e 	- ILT 
271ITZU 3:28:47 PM 
RE: FW: KG8 

Tue 12/22/2020 3:28:48 PM 

0135 10)(2g) 

die het verdere werk uit kan uitvoeren (10: 1p)(2e 

Hoi 	 
Graag op 6 januari 2021 inplannen te Stellendam. 
verderop in de mail...  
Ik heb ook nog een app gestuurd naarj10)(2e  
Groelgo 
Van: visserij 

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 14:28 

MEC )er( ,0)(24) Laat jij het nog weten aan de eigenaar? De datum staat 

Aan:  (10)(2ê)  (10)(2‘eXIO)(2e)- ILT 
Onderwerp: FW: KG8 
Da00}  
Fijn als jij hiernaar kunt kijken en terugkoppeling aan ons kan geven hoe of wat. 
Bedankt, groetje 
Van: 	 - ILT 

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 08:56 
Aan: visseri:ONS1 ,.( 011()(2") - ILT 

Aan: 	10)(2e40)(2  ( 0)(20) (10)(20) 	@IlenT.nl> 

(10)(2e) 

Onderwerp: iti:kgt) FW: KG8 
Goedemorgen, 
Zie hieronder een mail van de heer(10)(2ebver de KG8. 
Graag reageren op de afspraak die hij wil plannen. 

2 

	

Van: 	 fOFTO 	 ILT 
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 08:53 

	

Aan ' 	 10)(2,kraseafarm.nI> 
Onderwerp: RE: KG8 

Beste heer (19, 
Ik had graag langsgekomen maar il(-10)(213belaas niet meer werkzaam in de vergunningverlening visserij. 
Goed te horen dat er een nieuw schip besteld is! 
De mail zet ik door naari(1,4)(2g)@ilent.n1  
Alvast fijne dagen en de beste wensen voor U en de bemanning. 
Vriendelijke groet, 

11fflec-,,
) 

 
Van: (10)(2e)  (1 0)(24t0seafarm.nl> 

Verzonden: vrijdag 18 december 2020 15:33  
6P- ILT < 

Onderwerp: KG8 
Beste 
Wij hebben het visruim helemaal kaal gemaakt en laten stralen. De verlichting gerepareerd en waar nodig vernieuwd. 
Kunnen we een afspraak maken om te zien welke reparaties we verder moeten doen? 
We hebben intussen onze tijd besteed aan het zoeken naar een geschikt Supply vessel, veel bagger. 
We hebben samen met Padmos een nieuw schip ontworpen en besteld. Het order boek van Padmos en werven zit helaas aardig 
vol. Oplevering kan niet eerder dan juli 2022, dus moeten we toch iets doen. 
Graag overleg en advies samen met 
Zou dit gelegen komen woensdag 6 jan 2021 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kamperland 
The Netherlands 

Mobile: 
Phone: 

seafarm.nl 
VAT nr. : NL8025.66.443.B01 
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0135 

Follow us! 

The information transmitted is intended only for the person or entty to which it is addressed and maycontain confidentie' and/or prWieged materie!. Any review, retransmission, 
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon ttis information by persons or entitlos other than the intended recipient is prohbtecl If you receive this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer_ Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, comipted, lost, destroyed, arrive late or incomplete. The sender therefo re is in no way liabie for any errors or omissions in the content of this message which may 
anse as a result of °mal transm ssion. itventication rs required, please request a hard copy. We take reasonable precautrons to ensum our emails are tree trom viruses. You 
need, however, to verify that tks email and any attachments are free of viruses, as we can take no respons May for any computer viruses, which minht be transferred by way of 
this email. We may monitor all ernst communication through our networks. If you contact us by erna, we may store your name and address to facilitate communication. 

Please consider the environment - do you really need to print this email? 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   
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Van:- 	2e) id0)(2k0seafarm.nl> 
Verzonden: vrijdag 18 december  2020 15:33 

118  	

0136 To: 	(10)(2e) ,F107241(F42›-  ILT[  (10)(21a) --:@ilent.n1];  visserij (19)(29)@ILenT.nl] 
From: 	(10)( 	(  (10t10)(2eb  - ILT 
Sent 	Tue 12/22/2020  3:33:46 PM 
Subject (10)(2e)  RE: FW: KG8 
Received: 	 Tue 12/22/2020 3:33:47 PM 
KG8 

Da00)(2   ) (10)(2e) 
Zie bijgevoegde mailwisseling met (1Q)(2e) 
Als de opgemerkte punten zijn opgelost kunnen we ter plaatse weer een beoordeling doen. Het rapport van destijds was best 
duidelijk.  
Dus; (110)(2eIrnoet  verklaren dat alle punten zijn aangepast voordat we aan boord gaan. Kun je dat doorgeven? 
Groet,  ( 0)(20 
Van 	0)(2e)  :iókgécto)(2,)-  ILT 

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 15:23 
Aar59) 	'(-1010)(2!3 )  - ILT 
Onderwerp: FW: FW: KG8 

Van: visserij 
Verzonden: dinsdag  22 december  2020 14:28  
Aan: (10)(2é) ,I 10)(20°X2e)  - ILT < 	(10)(2e) ;@ilent.nl> 
Onderwerp: FW: KG8 

Dag )0)(4 
Fijn als jij hiernaar  kunt kijken en terugkoppeling aan ons kan geven hoe of wat. 
Bedankt, g roetje415W<I)I  
Van:  - (10)(2e) .109(9)(2  - ILT 

Verzonden: dinsdag 22 december  2020 08:56 
Aan: visserij 	:'i(10110)(2e)  - ILT 
Onderwerp:  1(0)  FW: KG8 

Goedemorgen, 
Zie hieronder een mail van de heereMiObver de KG8. 
Graag reageren op de afspraak die hij wil plannen. 

Grtr(  .) 
Van: 	 /10)(2 	- ILT 

Verzonden: dinsdag 22  december 2020 08:53 
Aan 	 '0)(2 seafarm.nl> 
Onderwerp: RE: KG8 

Beste heer et9)1 
Ik had graag angsgekomen maar ikleX2  helaas niet meer werkzaam in de vergunningverlening visserij. 
Goed te horen dat er een nieuw schip besteld is! 
De mail zet ik door naar CM j c(ilent.n1 
Alvast fijne dagen en de beste wensen voor U en de bemanning. 
Vriendelijke groet, 

Aan:  (10)( 	, 10)(200)(2e))-  ILT< 	1 21;--Y>  	@IlenT.nl> 
Onderwerp: KG8 

Beste 
	(10)(2e) 

Wij hebben het visruim helemaal kaal gemaakt en laten stralen. De verlichting gerepareerd en waar nodig vernieuwd. 
Kunnen we een afspraak maken om te zien welke reparaties we verder moeten doen? 
We hebben intussen onze tijd besteed aan het zoeken naar een geschikt Supply versel, veel bagger. 
We hebben samen met Padmos een nieuw schip ontworpen en besteld. Het order boek van Padmos en werven zit helaas aardig 
vol. Oplevering kan niet eerder dan juli 2022, dus moeten we toch iets doen. 
Graag overleg en advies samen met 	0110)(2e  die het verdere werk uit kan uitvoeren 
Zou dit gelegen komen woensdag 6 jan 2021 
Met vriendelijke  groet / Kind regards, 

Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kam perland 

."--herlands 230709 
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0136 Mobile 10()(2e) 
Phone: 
E-mail( 0)(2 seafarm.n 
VAT nr. : NL8025.66.443.801 

Follow us! 

I he intormation transmitted is intended only for the person or entty to which it is addressed and maycontain confidentie' and/or prkrieged materie!. Any review, retransmission, 
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohbted. If you receive this in 
error, please contact the sender and delete the materie' from any computer_ [marl transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete_ The sonde r thereforo is in no way babi° for any errors or omissions in the content of this message which rnay 
arise as a rest* of ema d transmission. It verification is required, please request a hard mpy. We take rea_sonable precautions to ensure our mails are free from viruses You 
need, however, to verify that this emad and any attachmerrts are free of viruses, as we can take no responsbdity for any computer viruses, which might be transferred by way of 
Ibis ereai_ We may monitor all enter' communication through our networks. IE you contact us by ernst, we may store your name and address to facilitate communication. 

Please consider the environment - do you really need to print this email? 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   
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0137{10 2e

From ILT

Sent

Subject KGS

Received

10 2eTo @padnnos nl]

Fri 9 11 2020 2 58 01 PM

Fri 9 11 2020 2 58 00 PM

Geachte heer 10 2e beste lO ^

We hebben het verzoek m b t de KGS intern besproken
We zijn blij met het bersluit om het schip te vervangen omdat het al jaren een ’moeilijk schip is

Bij de laatste inspectie hebben we het schip grondig beoordeeld en hebben op basis daarvan een rapport opgesteld met alle

tekortkomingen die verholpen moeten worden om het schip gecertificeerd te houden We zijn bij het opstellen van dit rapport op

het absolute minimum gaan zitten Ook bij een herbeoordeling komen we tot dezelfde conclusie We zien geen ruimte om daar

van af te wijken
Het rapport is in bezet van de eigenaar

Met vriendelijke groet

10 2e ^fT0] ^ 26 I
Teamleider Vergunningverlening Visserij Scheepsmetingen en Erkenningen

Inspectie Leefomgeving en Transport

Vergunningveriening Sctieepvaart
Westerlijke Parrallelweg 4 | Zwijndrecht

S Postbus 16191 I 2500 BD Den Haag

{ S^Iq \~Q0 {2b

Ma Di Do Vrij 9 17 Wo 9 12
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To: 	visserij (10)(29)@ILenT.n11 
Cc: 	 10)(2e 10)(24 X 	 (10)(2e)  @demaritime.n1]; NavCom Inspection & Consultancy B V. 
From: 	1 	(10)(2e) 	NavCom l&C 
Sent 	Wed 10/21/2020 2:01:52 PM 
Subject KG8 "ENSIS" ILenT radio survey 21-10-2020 
Received: 	Wed 10/21/2020 2:02:06 PM 
KG8 ENSIS AIS TEST REPORT 16-10-2020.pdf 
KG8 ENSIS EPIRB TEST REPORT 21-10-2020.pdf 
KG8 ENSIS SART TEST REPORT 16-10-2020.pdf 
KG8 ENSIS ILT.138.05 Report GMDSS Radio Survey 21-10-2020 - SCAN.pdf 

0138 
10)(2 navcom.org] 

Goedemiddag, 
Als bijlagen de documenten betreffende het radio survey uitgevoerd aan boord van de KG8 "ENSIS" te Neeltje Jans. 
Met vriendelijke groeten, 

10)(24)  
	
Surveyor Navigation & Communication 

PA +31(0; (10)(2e)  1 ;(t0)(207navcom.org  
NavCom Inspection & Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 6 1 1705HZ Heerhugowaard 
The Netherlands  

T +31(0) 	 (1o)(2)@navcom.org  
W www.navcom.org  
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0139 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 6j 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  i el-0WII1bavcom.org  
T: +31(0)1 	{10E20 	I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST REPORT 
According MSC 1/Circ 1252 

AIS transponder type: 
	SAILO 6282 

Name of ship: 	 KG8 ENSIS 
Call sign: 	 PDXM 
MMSI number: 	 246364000 
Port of registry: 	 KORTGENE 
IMO Number: 	 6413297 
Gross tonnage: 	 254 
Date keel laid: 	 01 January 1964 

1. Installation details 

1.1 

1.2 

1.3 
• 	 
Type approval certificate 	 OK 

Initial installation configuration report on board? 
	

OK 

Drawings provided? (Antenna-, AIS-arrangement and block diagram) 
	

OK 

Main source of electrical power, 	 OK 

Emergency source of electrical power, 	 NA 

Capacity to be verified if the AIS is connected to a battery 	 OK 

Pilot plug near pilots operating position? 
	

NA 

120 V AC provided near pilot plug? (Panama and St. Lawrence requirement) 	 NA 

2. AIS programming - Static information 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2.1 	MMSI number OK 

2.2 IMO number OK 

2.3 	Radio call sign OK 

2.4 	Name of ship OK 

2.5 	Type of ship OK 

2.6 	Ship length and beam 	 OK 

2.7 	Location of GPS antenna 	 OK 

3. AIS programming - Dynamic information 

Ships position with accuracy and integrity status (Source: external GNSS) 	 OK 

Time in UTC (Source: internal GNSS) 
	

OK 

Course over ground (COG) (wilt fluctuate at dockside) (Source: external GNSS) 
	

OK 

Speed over ground (SOG) (zero at dockside) (Source: external GNSS) 
	

OK 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 Heading (Source: Gyro) OK 

3.6 Navigational status OK 

    

3.7 Rate of turn, where available (ROT) 
	

NA 

 

3.8 Angle of heel, pitch and roll, where available 	 NA 

 

    

    

112 
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4. AIS programming - voyage related information 

NavCorn inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 6 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  E10)(20avcom.org  
T: 	10)(2e)  
Charnbre of Commerce Amsterdam 34138969 

4.1  Ships draught  OK 

4.2  Type of cargo  NA 

    

    

4.3 Destination and ETA (at masters discretion) 
	

OK 

 

    

    

    

4.4 NA Route plan (optional) 

4.5 Short safety-related messages 	 OK 

5. Performance test using measuring instrument 

Frequency measurements AIS ch. 1 and 2, GMDSS ch. 70 
	

OK 

Transmitting output, AIS ch. 1 and 2, GMDSS ch. 70 
	

OK 

Polling information ch. 70 
	

NA 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 OK Read data from AIS 

Send data to AIS 

Check AIS response to "virtual vessels" 
	

NA 

6. "On air" performance test 

Check reception performance 
	 OK 

Confirm reception of own signa) from other ship/VTS 
	

OK 

Polling by VTS/shore installation 
	 OK 

Electromagnetic interference from AIS observed to other installations?: 

Remarks: 

The AIS has been tested according to IMO SN(Circ.227 and resolution MSC.74(69), annex 3 

5.6 

6.1 

6.2 

6.3 

5.5 OK 

_om 

10)(2e 

Name of Radio Inspe 
(10)(2e) 

Date and Place 

16 October 2020 

NEELTJE JANS 

Please retain on board with ship's papers until next survey 
Service rendered is subject to genera, (service) conditions of NavCom lnspection & Consultancy B.V. 

230930 
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