
@lLenT.n 0253 To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	(10)(2e) 	@ILenT.ni]; 	(10)(2e) 	) - ILTd 	(10)(2e)  
From: 	visserij 
Sent 	Tue 10/5/2021 8:30:45 AM 
Subject FW: onjuiste tenaamstelling HA 36 
Received: 	Tue 10/5/2021 8:30:47 AM 
d oc21127620210928092739.odf 
naamswijziging HA 36 
FW: naamswijziging HA 36 

Beste (11)(2e):, ik vergis me. Deze mail is bestemd voor (10)(2e+, 
Beste 0)(44) kun jij hier  eens naar kijken? 

	

Bedankt, groetjes 	 
Van: visserij 

Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 08:54 
Aan: 	(10)(2e). 	) - ILT 
Onderwerp: onjuiste tenaamstelling HA 36 

Goeie morgen (1S)X2), 
We hebben iets vreemds bij HA 36. 
We kregen al eerder in augustus bericht van deze eigenaar dat de tenaamstelling op de factuur niet klopt en nu mailt hij ons 
weer. 
Ik dacht dat( 10)(2e)hier per ongeluk mee bezig was geweest en nu heb ik samen gisteren met (10x2e) gekeken en zij begreep t 
ook niet en zei dat we jou even moesten vragen ernaar te kijken. 
Fijn als je dat zou kunnen doen. 
Heel vreemd, want hij historie kunnen we Meromar Shipping B.V. niet meer terugvinden in BRS. 
Kun je ons laten weten als je iets hebt gevonden hoe dit mogelijk mis heeft kunnen gaan? 
Bedankt, groetjes 

1:9)(20@m erom ann I> 
Verzonden: dinsdag  28 september 2021 09:32 
Aan: visserij <(10)(29)_@ILenT.nl> 
Onderwerp:onjuiste tenaamstelling 

Goedemorgen, 
Bijgevoegd de jaarlijkse factuur voor het abonnement Visserij van de MS Schillhorn (HA36) 
De tenaamstelling van de factuur is niet juist. 
Deze staat op De Ouwe Zeeseunen BV, 
Maar dat moet zijn Meromar Shipping BV. 
De factuur stond vorig jaar nog wel op de juiste naam, maar er is bij ons niets veranderd. 
De factuur van dit jaar zou daarom ook weer op Meromar Shipping BV moeten staan. 
Wilt u dit wijzigen in uw administratie? 
Bij voorbaat dank, 
Best regards, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

(en ~j) 
Van: 	(10)(2e) 	t Meromar Seafoods B.V. a 

1(10)(201 

EROMAR 
E 

This message is intended for the use of the addressee and may contain infonnation that is privileged and/or confidenfial. lf you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any cfissernination, distribution or copying of the informafion co ntained in this message is strictly unauthorized and prohibited. If you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

	Oorspronkelijk bericht---- 
Van: 	(10)(29) 	@meromar.n1 	et:»  @Tneromar.nl] 
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 9:28 
Aan: 	(10X2e) 	1 Meromar Seafoods B.V. 
Onderwerp: Scans Meromar Seafood 

FS-3140MFP+ 
(00:c0:ee:9f:2d:82) 

231848 



0254 

Retouradres; Postbus 20906 2500 EX Den Haag 

Aan 
De Ouwe Zeeseunen BV 
Celciusstraat 15 
8861 NE Harlingen 
NEDERLAND 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postbus 10700 

2501 HS Den Haag 

T.: 088 - 489 0000 

BTW NL851407742B01 

kVk 54700655 
ING 

IBAN NL77 INGB 0705 0007 45 

BIC INGBNL2A 
factuurdatum: 	21/09/2021 

factuurnummer: 	238827 FACTUUR 

Continuering jaarlijks abonnement Dit betreft het abonnement visserij van 
01-09-2021 t/m 31-08-2022. 

1.00 STUK 

Schip: 	 SCHILLHORN 

ID nr.: 	 26090 

Eenheid: 	Zeevaart 
Aanvraagnr.: 	673875 

Totaal EUR 
	

2.734,00 

Wij verzoeken u het totaalbedrag binnen 30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Ons rekeningnummer is NL77 
INGB 0705 0007 45 met BIG nummer INGBNL2A. 

Bezwaarmogelijkheid Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen 
zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten 
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener. de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Inspectie Leefomgeving en Transport, Juridische Zaken. Postbus 16191, 2500 BD, DEN HAAG. Het 
indienen van bezwaar schorst niet de verplichting om binnen de gestelde termijn te betalen. 

232606 



(.10)(2e) 	'0)(2 
visserij[(10)(29)@ILenT_nl] 
visserij 
Mon 8/16/2021 1:31:25 PM 

(10)(2e) @lLenT.nl] 0255 To: 
Cc: 
From: 
Sent 

)(2 ) - ILTIj 	 

0)(41  
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 09:09 
Aan: visserij 
Onderwerp: RE: naamswijziging HA 36 

Goedemorgen 
lvm zie bijgevoegde email/document. 
Gr£ 
Van: visserij <(10)(2g)@ILenT.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 au  us us 2021 16:11 
Aan: 	(10)(28) 	)( 0X2e) - ILT < 

Goeie middag((f)(20 
Bedankt voor je email, dit antwoord heeft even op zich laten wachten maar nu toch gelukt. 
Ik zie dat het bij de aanvraag over HA 37 gaat en nu is de wijziging (ook) doorgevoerd op HA 36. Dit was niet de bedoeling en 
HA 36 moet gewoon op Maromar Shipping BV blijven staan. 
Zou je dit kunnen terugdraaien/aanpassen en dit schip HA 36 weer op de juiste naam willen terug zetten? 
Bij voorbaat dank. 
Groetjes 
Van: 	 0)(2e) -ILT 

10)ge 

1( 0)(201 
(10)(2e) 

(10)(20) 

n 	 

(10)(2e) .PILenT.nl> 

Subject FW: naamswijziging HA 36 
Received: 	Mon 8/16/2021 1:31:32 PM 
Aanvraag wijziging meetbrief 

Onderwerp: naamswijziging HA 36 

OX24 Beste( 
We kregen een mail van meneer (10)(2e), zie onderstaande mail in 't rood onder deze printscreen. Kun je vertellen waarom je de 
naam van de eigenaar hebt aangepast/ gewijzigd vanaf 1-7-2021? 
Fijn als je dit kun aangeven want ik denk dat dit niet de bedoeling is en mogelijk per ongeluk gebeurd is. 
Bij voorbaat dank. 
Groetjes 
Met vriendelijke groet, 

Medewerker Toezicht 

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

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

T 088-4890000 

`0)12é) 

232663 
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Van: (10)(2e)  1 Meromar Seafoods B.V. <110)(2e  meromar.nl> (10) 

Verzonden: donderdag 29 juli 2021 16:02 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.nl> 
Onderwerp: (10)(2e) Certificaten HA 36 

Goedemiddag, 
Wj hebben de nieuwe certificaten van de HA 36 ontvangen, waarvoor dank. 
Wat opviel dat die geadresseerd waren aan De Ouwe Zeeseunen B.V., ons wel bekend, maar eigenlijk thuis 
horen bij Meromar Shipping B.V. 
Wellicht een slip of the pen. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

01 10)(2e) 
T 	(10)(2e) 

232663 
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This massage is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged andlor confidenfial. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any clissemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. if you have 
received this message in error, please notify the sender by reply o-rnad and delete the message from your system. 
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The Netherlands 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
Head otil;tegravigkent Human 

ts,a0; 
qr 

1,1  
,as 

-453sIvi 
t/ eiel>21 

Environment and Shipping Licensing, 

(10)(2e) 

0260 

Page 1 of 1 
	 SI vessel number: 26090 

	
Certificate number: 7753/2021 

Exemption Certificate 
Issued under the provisions of the Físhing vessels Order 2002 

For a Existing fishing vessel 

under the authority of the Government of the Netherlands 
by 

The Head of the Shipping Inspectorate 

ldentification sign 
	

Name of the ship 
	

Distinctive numbers or letters 

HA 36 
	

SCHILLHORN 
	

PHJJ 

Port of registry 	 Length 

HARLINGEN 
	

37,1 

THIS IS TO CERTIFY: 

That the vessel is, under the authority, conferred by regulation 5.1 of the Shipping Act, exempted from 
the requirements of Regulation 7.5, 3 bis, b of the Fishing Safety Rules 2002. 

Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted: 
1. Approved recovery device on board, ready for immediately use; 
2. Yearly MOB training of the crew on board in presence of a NSI surveyor; 
3. Bowthruster operational; 
4. NSI approved "Man over Board" procedure in the Netherlands language and working 

language of the crew placed on the bridge and in the accommodation; 
5. The vessel operates within sailing area 5; 
6. The crew shall be supplied with an Immersion Suit of an approved type; 
7. A Safety-harness with lifeline to be supplied on board. 

this certificate is valid until 31-05-2026, provided that the Certificate of Compliance no. 775112021, to 
which this certificate is attached, is valid. 

Issued at Zwijndrecht, on 24-06-2021 

Mod0(111121EX 22.06.2017 meo 
Sectie: VI 

231851 



SCHILLH(iRN HA 36 

Naam van het vissersvaartuig 	 Vismerk 
Name of Vessel 
	

Identification Si. n 

Thuishaven 
Port of Re. istr 

Lengte '69 
Len+ h '69 

Scheepstype 
T 	of shi. 

Roepnaam 
Distinctive number or letters 

PHJJ 

IMO nummer 
iMO number 

8100612 

HARLINGEN 37,1 Fishing vessel 
Bruto tonnage 
Gross tonna e 

251 

Voortstuwingsvermogen in kW 
Pro ulsion ower in kW 

714 

Periodiek onbemande machinekamer (UMS) 
Periodicall unattended machine s ace UMS 

YES 

The Netherlands 

0261 

Page 1 of 2 	 NSI vessel number: 26090 

CERTIFICAAT MINIMALE BEMANNINGSSTERKTE 
Visserij 

MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT 
Fishery 

Afgegeven krachtens de bepalingen van voorschrift V / 14.2 van het INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR 
DE VEILIGHEID VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd, onder het gezag van de 

Nederlandse Regering door de Nederlandse Scheepvaartinspectie en overeenkomstig artikel 5 van de 
Nederlandse Wet zeevarenden, zoals gewijzigd. 

Issued under the provisions of regulation V/14.2 of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY 
OF LIFE AT SEA, 1974, as amended, under the authority of the Government of The Netherlands by the 
Netherlands Shipping lnspectorate and pursuant to aaide 5 of the Dutch Seafarers Act, as amended. 

De inspecteur generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport verklaart dat in overeenstemming met 
de voorschriften van de Nederlandse Wet zeevarenden, zoals gewijzigd, de volgende minimale 

bemanningssterkte vereist is aan boord van: 
The Inspector-General Human Environment and Transport Inspectorate declares that in accordance with the 

provisions of the Dutch Seafarers Act, as amended, the following minimum safe manning is required on 
board of: 

'Als de UMS tijdelijk niet functioneert, dient het aantal werktuigkundigen verhoogd te worden opdat de machinekamer te allen tijde bemand is en de 
geldende arbeids- en rusturen regelgeving correct wordt nageleefd. 

`1f the UMS is temporally suspencled the number of engineers shall be sufflcfenfly ralsed In order to keep a manned engIneroom and keep 
comptianbe with the applkable work- and restheurs regulations. 

De zorg voor het bemannen van een schip met inachtneming van de Wet zeevarenden berust bij de 
scheepsbeheerder (artikel 3 van de Wet zeevarenden). 

The responsibility for manning a ship in accordance with the manning Act lies with the managing owner 
(art. 3 of the Dutch Seafarers Act). 

De scheepsbeheerder bemant een schip zodanig dat redelijkerwijs alle werkzaamheden aan boord, met 
inachtneming van de geldende arbeids- en rusttijden, en gelet op de bedrijfsvoering, de beperking van 
oververmoeidheid van zeevarenden, de risico's op zee en van de lading, zonder gevaar voor de 
opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer kunnen worden verricht (artikel 4 van 
de Wet zeevarenden). 

The managing owner shall man a ship in such a way that all duties on board can be performed in a 
reasonable menner in accordance with the applicable work and rest hours regulations. Furthermore, 
taking info account the operational management, the limitation of fatigue of the crew, the risks at sea and 
of the cargo, the crew shall be able to perform these duties without danger to the persons on board, the 
ship, the cargo, the environment and the safe navigation (art. 4 of the Dutch Seafarers Act). 

Model MSMD1-V 16.09.2020 sdg/rneo 
Sectie(s): KV 

231854 



0261 

Page 2 of 2 	 NSI vessel number: 26090 

De schipper van een vissersvaartuig draagt er zorg voor dat het wachtpersoneel de beginselen van een 
veilige wacht in acht neemt, overeenkomstig hoofdstuk IV van het STCW F-verdrag (Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, artikel 118 van het Besluit 
zeevarenden). 

777e master shall ensure that personnel performihg watchkeeping dutjes perform these watchkeeping 
duties in accordance with Chapter IV Watchkeeping of the INTERNATIONAL CONVENTION ON 
STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL 
PERSONNEL. 1995. (article 118 of the Decree seafarers). 

De kapitein zorgt ervoor dat de bemanning van het schip te allen tijde berekend is voor het verrichten van de 
werkzaamheden aan boord (artikel 4 van de Wet zeevarenden). 

The master shall ensure that the manning of the vessel is sufficient at all times to perform shipboard 
dutjes. (art. 4 of the Dutch Seafarers Act). 

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven bij de toepassing van artikel 4, vijfde lid, verzoekt de 
kapitein de scheepsbeheerder gemotiveerd hem voor een bepaald tijdstip de benodigde aanvullende 
middelen te verschaffen. Een mondeling verzoek wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd (artikel 12 
van de Wet zeevarenden). 

This minimum safe manning document does not exempt the master from his obligation to request for 
additional crew when actual working circumstances require this (art. 12 of the Dutch Seafarers Act). 

Het is de verplichting van de scheepsbeheerder om de kapitein in staat te stellen om zijn verplichtingen na te 
komen (artikelen 12, 32 en 60 van de Wet zeevarenden). 

ft is the obligation of the managing owner to enable the master to fulfili his obligations (art. 12, art. 32 and 
art. 60 of the Dutch Seafarers Act). 

31-05-2026 

24-06-2021 

7749/2021 

Dit document is geldig tot: 
This document remains valid until: 

Uitgegeven in Zwijndrecht, op: 
lssued at Zwijndrecht, the: 

Onder nummer: 
With number. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
The Minister of Infrastructure and Water Management, 

namens 
on behalf 

Het Afdelingshoofd Vergunningveriening Leefomgeving en Scheepvaart 
The Head of Department Human Environment and Shipping Licensing, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Model MSMD1-V 16.09.2020 sdg/rneo 
Sectie (s): KV 

231854 



0262 

Page 1 of 2 NSI vessel number: 26090 	Certificate number: 7750/2021 

CERTIFICAAT MINIMALE BEMANNINGSSTERKTE 
Visserij 

Voor het veargebied: 
(zie aenhangsel 1 voor de omschrijving) 

The Netherlands MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT 
Fishery 

For the trading area: 
(see annex I for description) 

Dit certificaat maakt deel uit van het Certificaat Minimale Bemanningssterkte nummer: 7749/2021. 
This certificate is part of the Minimum Safe Manning Document with no:. 7749/2021 

Skipper fishing vessels 

Bijzonderheden 

Particulars 

Vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 45 meter en met minder dan 1125 kW 
voortstuwingsvermogen in beperkt gebied 
vissersvaartuigen 

Less than 45 metres and a propulsion power 
less than 1125 kW in a limited trading area 

Nr.: 

No.: 

1 

Rang / functie en 
vaarbevoegdheidsbewijs 
Grade / capacity and 
Certificate of Competency  
Schipper 

1 Plaatsvervangend schipper 

Substitute skipper fishing vessels 

Vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 45 meter en met minder dan 1500 kW 
voortstuwingsvermogen 

Less than 45 metres and a propulsion power 
less than 1500 kW 

1 
	

Gezel (wachtlopend gezel dek alle 
schepen en gezel zeevisvaart) 
Rating forming part of a navigational 
and an engineering watch 

Voorwaarden: 
Conditions: 

ExemptionNrijstelling 
When the vessel is operating in trading area 6 (all waters as far as 15 miles out of the French, Belgium, 
Netherlands and 
German coast, as far as the line Calais-Dover in the south, and the meridian of 8° E in the east.), an 
exemption is granted 
for the rating. 
Indien het vaartuig vist in vaargebied 6 (alle wateren tot 15 mijl uit de Franse, Belgische, Nederlandse en 
Duitse kust, in 
Model MSMD2-V 16.09.2020 sdg!meo 
Sectie(s): V 

231855 



Page 2 of 2 
	 NSI vessel number: 26090 	Certificate number: 775012021 

het zuiden begrensd door de lijn Calais-Dover, in het oosten door de meridiaan van 8° 0 in het oosten.), 
wordt vrijstelling 
verleend voor de gezel 

Uitgegeven in Zwijndre&t; 60: 
lssued at Zwijndrecht, the: 

onder nummer.  
with number. 

4-06-2021 

7750/2021 

•(2e) 

( I 0)(2e) 

0262 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
The Minister of Infrastructure and Water Management, 

namens 
on behalf 

Namens het Afdelingshoofd Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart 
The Head of Department Human Environment and Shipping Licensing, 

AANHANGSEL 1: VAARGEBIEDEN' 
ANNEX I: TRADING AREA S2  

Code 
	 Beschrijving 

Code 	 Description 
1 
	Beperkt vaargebied 

Het beperkte vaargebied omvat de kustwateren tot 30 nautische mijl vanaf de Franse, 
Belgische, Nederlandse, Duitse en Deense kust. In het zuiden tot aan de lijn Calais-Dover en 
in het noorden tot 57 NB. Alsmede het gebied tot 30 mijl vanaf de kust van Helgoland. 

Limited trading area 
The limited trading area encompasses the coastal waters up to 30 nautical miles from the 
French, Belgian, Dutch, German and Danish coast. In the south as far as the line Calais-
Dover and in the north up to the 57th parallel in the North. As welt as the area up to 30 
miles from the coast of Helgoland. 

2 
	

Onbeperkt vaargebied 

Unlimited trading area 

' In het geval dat andere voorschriften (bijv. andere conventies, lokale voorschriften of klasse-voorschriften) andere operationele 
limieten voor het schip vermelden, moet de kleinste limiet worden aangehouden, 

21n cases were other regulations (e.g. other conventions, local regulations or class regulations) mention other operation limits for 
the vessel, the smallest limit shall be observed. 

Model MSMD2-V 16.092020 sdgimeo 
Sectie(s): V 
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The Netherlands 

0263 

Page 1 of 2 
	 NSI vessel number: 26090 	Certificate number: 7964/2021 

CERTIFICAAT MINIMALE BEMANNINGSSTERKTE 
Visserij 

Voor het vaargebied: Beperkt 
(zie aanhangsel I voor de omschrijving) 

MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT 
Fishery 

For the trading area: Limited 
(see annex I for description) 

Dit certificaat maakt deel uit van het Certificaat Minimale Bemanningssterkte nummer: 7749/2021. 
This certificate is part of the Minimum Safe Manning Document with no:. 7749/2021 

	

Nr.: 	Rang / functie en 	 Bijzonderheden 
vaarbevoegdheidsbewijs 

	

No.: 	Grade / capacity and 
	

Particulars 
Certificate of Competency  

	

1 
	

Schipper 	 Vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 45 meter en met minder dan 1125 kW 
voortstuwingsvermogen in beperkt gebied 
vissersvaartuigen 

Skipper fishing vessels 	 Less than 45 metres and a propulsion power 
less than 1125 kW in a limited trading area 

	

1 
	

Plaatsvervangend schipper 	Vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 45 meter en met minder dan 1500 kW 
voortstuwingsvermogen 

Substitute skipper fishing vessels 	Less than 45 metres and a propulsion power 
less than 1500 kW 

	

2 
	

Gezel (wachtlopend gezel dek alle 
schepen en gezel zeevisvaart) 
Rating forming part of a navigational 
and an engineering watch 

Voorwaarden: 
Conditions: 

Model MSMD2-V 16.09,2020 sdgimeo 
Sectie(s): V 
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(10)(2e) 

(10)(2e) 

0263 

Page 2 of 2 	 NSI vessel number: 26090 	Certificate number: 7964/2021 

Code 
Code 
1 

Uitgegeven in Zwijndrecht, op: 	24-06-2021 
Issued at Zwijndrechlgth 

onder nummer: 
with number: 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
The Minister of lnfrastructure and Water Management, 

namens 
on behalf 

Namens het Afdelingshoofd Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart 
The Head of Department Human Environment and Shipping Licensing, 

AANHANGSEL!: VAARGEBIEDENI  
ANNEX I: TRADING AREAS2  

Beschrijving 
Description  

Beperkt vaargebied 
Het beperkte vaargebied omvat de kustwateren tot 30 nautische mijl vanaf de Franse, 
Belgische, Nederlandse, Duitse en Deense kust. In het zuiden tot aan de lijn Calais-Dover en 
in het noorden tot 57 NB. Alsmede het gebied tot 30 mijl vanaf de kust van Helgoland. 

Limited trading area 
The limited trading area encompasses the coastal waters up to 30 nautical miles from the 
French, Belgian, Dutch, German and Danish coast. In the south as far as the line Calais-
Dover and in the north up to the 57th parallel in the North. As well as the area up to 30 
miles from the coast of Helgoland. 

2 
	

Onbeperkt vaargebied 

Unlimited trading area 

' In het geval dat andere voorschriften (bijv. andere conventies, lokale voorschriften of klasse-voorschriften) andere operationele 
limieten voor het schip vermelden, moet de kleinste limiet worden aangehouden. 

21n cases were other regulations (e.g. other conventions, local regulations or class regulations) mention other operation Iimits for 
the vessel, the smallestlimit shotl be obsetved. 

Model MSMD2-V 16.09.2020 sdgimeo 
Sectie(s): V 	• 
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

0264 

Pagina 1 van 8 
	

SI vessel number.26090 	Certificate number: 7751/2021 

The Netherlands 

for the trading area: (see Annex 1 for desctiption) 
5 

and 6 

This certificate of compliance shall be supplemented by a record of equipment. 

Issued under the provisions of the Fishing vessels Order 2002 
for an existing fishing vessel and confirming compliance of the vessel named hereafter with the 

provisions of Council Directive 97/70/EC setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 
24 metres in length and over, under the authority of the Government of the Netherlands 

by 
The Head of the Shipping Inspectorate 

Identification sign 	 Name of the ship 	 Distinctive numbers or letters 

HA 36 
	

SCHILLHORN 
	

PHJJ 
Port of registry 	 Length 

HARUNGEN 
	

37,1 

Date of building contract or major conversion contract: 10-09-2010 
Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction: 01-01-1981 
Date of delivery or completion of major conversion: 29-11-2010 

THIS IS TO CERTIFY: 
1. that the ship has been surveyed in accordance with Regulation 1/6 (1) of the Annex to the 

Torremolinos Protocol of 1993. 
2. that the survey showed that: 

1. the ship fully complies with the requirements of Council Directive 97f70/EC, and 
2. the maximum permissible operating draught associated with each operating condition for the 

vessel is contained in the approved stability booklet dated: 11-01-2011 
3. that an exemption certificate has been issued. 

Conditions: 

This certificate is valid until 31-05-2026, subject to surveys in accordance with Regulation 1/6 (1) (b) (ii) 
and (iii) and (c). 

Issued at Zwijndrecht, on 24-06-2021 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
Head ctlikeparkwent Human Environment and Shipping Ucensing 

jet 

<ft cc", 
t 

.(454110d4  
1"10»/I  
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Certificate number: 7751/2021 

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a 
period of grace where the Regulation 1/11 (2) or Regulation 1111 (4) applies, 

This certificate shall, in aecordance with Regulation 1/11 (2) / Regulation 1/11 (4) 1) be accepted as 
valid 

until 

1)  Delete as appropriate 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 

Signed: 

Place: 

Date: 

Model COVER 22.06.2017 meo 
Sectie VI 

231857 



Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

First periodical radio survey: First periodical survey of medical 
equipment: 

Second periodical radio survey: Second periodical survey of medical 
equipment: 

Third periodical radio survey: Third periodical survey of medical 
equipment: 

Fourth periodical radio survey: Fourth periodical survey of medical 
equipment: 

0264 
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Certificate number: 7751/2021 

231857 

SURVEYS RELATING TO RADIO and MEDICAL EQUIPMENT, 

This is to certify that, at a survey,  as required by regulation 1/6(1)(0(111), the vessel was found to 
comply with the releVánt reguirerfientS: 

Mode! COVER 22.06.2017 meo 
Sectie V! 
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SI vessel number:26090 	Certificate number: 7751/2021 

INTERMEDIATE SURVEY OF THE SAFETY EQUIPMENT 

This is to certify that, at a survey as required by regtilatión1/6(1)(b)(0, the vessel was iound to comply 

Signed: 

Place: 

Date: 

INTERMEDIATE SURVEY OF STRUCTURE AND MACHINERY 

This is to certify that, at a survey as required by regulation I/6(1)(c), the vessel was found to comply 
with the relevant requirements: 

kl ti. with the relevant re'liireMWSV 

Signed: 

Place: 

Date: 

Model COVER 22.06.2017 meo 
Sectie VI 
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RECORD OF EQUIPMENT 
for the certificate of cornpliance 

This record shall be permanently attached to the certificate of compliance 

Record of equipment for cornpliance with Council Directive 97/70/EC setting up a harrnonised 
safety regime for fishing vessels with a length of 24 metres and over. 

1. Particulars of the vessel 

Name of the ship Distinctive numbers 
or letters Port of registry  Length 

HARLINGEN PHJJ SCHILLH,DRN 
HA 36 37,1 

1 

2. Details of live-saving appliances 

Total number of persons for whom life-saving appliances 
should be provided 4 

Starboard 
side Port side 

    

    

2 	Total number of lifeboats 

   

2.1 	Total number of persons accommodated by them 

   

2.2 	Number of partially enclosed lifeboats (Regulation VII/18) 

   

    

2.3 	Number of totally enclosed lifeboats (Regulation VII/19) 

   

3 	Number of rescueboats 	 1 

 

    

3.1 
	Number of boats which are included in the total number of 

lifeboats shown above 

   

4 	Liferafts 

   

4.1 
	Those for which approved launching appliances are 

required  
4.1.1 Number of liferafts 

   

   

4.1.2 Number of persons accommodated by them 

   

    

4 2 	Those for which approved launching appliances are not . required  

   

   

4.2.1 Number of liferafts 	 1 

 

1 

4.2.2 Number of persons accommodated by them 	 4 

 

4 

    

5 	Number of lifebuoys 	 2 

 

2 

6 	Number of lifejackets 	 4 

 

7 	lmmersion suits 

   

    

    

4 7.1 	Total number 

8 

7.2 	Number of immersion suits complying with the requirements 
for lifejackets  4 

Number of thermal protective aids (Excluding Chose required 
by regulation VII/17 (8) (xxl) and 1/11/20 (5) (a) (xx/v)).  

9 	Radio installations used in life-saving appliances 

Model COVER 22,06.2017 meo 
Sectie VI 
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2. Details of live-saving appliances 

	

9.1 	Number of radar transponders 

	

9.2 	Number of two-way VHF adiotelephone apparatus 	 2 

3. Details of radio facilities 

Actual Provision Item 

Sea Area: Al 

1 	Primary systems 

1.1 	VHF radio installation: 

1.1.1 DSC encoder YES 

1.1.2 DSC watch receiver 	 YES 

1.1.3 Radiotelephony 	 YES 

1.2 	MF radio installation 

1.2.1 DSC encoder 

1.2.2 DSC watch receiver 

1.2.3 Radiotelephony 

1.3 	MF/HF radio installation 

1.3.1 DSC encoder 

1.3.2 DSC watch receiver 

1.3.3 Radiotelephony 

1.3.4 Direct-printing radiotelegraphy 

1.4 	Inmarsat ship earth station 

2 	Secondary means of alerting 	 YES 

3 	Facilities for reception of maritime safety information 

3.1 	NAVTEX receiver 
	 YES 

3.2 	EGC receiver 

3.3 	HF direct-printing radiotelegraph receiver 

4 	Satellite EPIRB 

4.1 COSPAS-SARSAT 
	

YES 

4.2 INMARSAT 

5 	VHF EPIRB 

6 	Vessel's radar transponder 
	 YES 

Model COVER 22.06.2017 meo 
Sectie W 
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The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
Head ol‘Deman  p a rtoxi e n t Human Environment and Shipping Licensing ot w,t 

ff 

.10 
4).<11.411V4 A 

1,31‘'.  
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SI vessel number:26090 
	

Certificate number: 7751/2021 

4. Methods used to ensure availability of radio facilities (Regulation IX/14) 

4.1 	Du plication f equipm ent 

4.2 	Shore-based rnaintenanCe 	 YES 

4.3 	At-sea maintenance capability 

THIS IS TO CERTIFY that this record of equipment is correct in all respects. 

Issued at Zwijndrecht, on 24-06-2021 

Model COVER 22.06.2017 meo 
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Code Description 

Unrestricted. 1 
2 
	

From 70° N to 43° N and from 15° W to 30° E. 
The North Sea up to 62° N and as far as the line which connects the point at 62° N and 1° 
W with Strathy Point (north coast Scotland), the English Channel, the Bristol Channel, the 
St. George Channel and the lrish Sea in the south as far as the line which connects Cape 

3 
	St. Mathieu with Old Head of Kinsale (south coast Ireland) and in the north as far as the 

line from Inishowen Head to Islay (Ardmore Point), from Islay (Rhuda Mhail) along the 
east coast of Colonsay to Mull (Lock Buy) and from Mull (Java Point) to Scotland (Barony 
Point), and the Baltic Sea up to 56° N. 

4 
	Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 30 nautical miles. 

All waters as far as 30 miles out of the French, Belgium, Netherlands, German and Danish 
5 
	Westcoast, as far as the line Calais-Dover in the south, and the parallel of 57° N in the 

north. 

6 
	All waters as far as 15 miles out of the French, Belgium, Netherlands and German coast, 

as far as the line Calais-Dover in the south, and the meridian of 8" E in the east. 

7 	distance of 5 nautical miles. 
"Coastal waters of the Netherlands" whereby the offshore distance does not exceed the 

8 
	Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 15 nautical miles. 

Restrictions could be imposed for daylight and weather conditions. 

9 
	Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 5 nautical miles from a 

mentioned port or beach location, in daylight and good weather conditions. 

10 
	Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 1 nautical mile from a 

mentioned port or beach location, in daylight and good weather conditions. 
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Certificate number: 7751/2021 

ANNEX I: TRADING AREAS 
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The Netherlands 

SCHILLHORN 
HA 36 8100612 PHJJ HARLINGEN 

714 251 37,1 

Name of ship Distinctive number or 
letters Port of Registry IMO number 

Propulsion power in kW 
(if applicable) 

Deadweight of ship 
Of applicable)  Length of ship Gross tonnage 

(10)(2e) 

0265 

Page 1 of 3 	 SI vessel number: 26090 
	

Certificate number: 775212021 

CERTIFICATE OF CLASS,IFICATION 

Issued under the provisions of the 
Netherlands Fishing vessels Order 2002 

under the authority of the Government of the Netherlands 
by 

the Head of the Shipping Inspectorate 

THIS IS TO CERT1FY 
that in accordance with the above-mentioned ship has been duly surveyed and the Head of the 
Shipping Inspectorate is satisfied that the condition of the hult, machinery and equipment was in 
compliance with the rules of the Netherlands Shipping Inspectorate 

Completion date of the survey on which this certificate is based: 24-06-2021 

This certificate remains valid until: 31-05-2026 

lssued at Zwijndrecht, the 24-06-2021 under number 775212021 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
The Head of Department Human Environment and Shipping Licensing„ 

Model Class 22.06.2017 meo 
Sectie: KV 
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SI vessel number: 26090 	 Certificate number: 7752/2021 

ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS RELATING TO HULL, MACHINERY AND EQUIPMENT 
REFERRED TO ON PAGE 1 OF THIS CERTIFICATE 

THIS IS TO CERTIFY that, during an annual survey, the ship was found to continue to comply with 
relevant reguirements. 

1st Annual survey: 	 Signed• 	  

Place: 	  

Date• 	  

tod Annual i intermediateij survey: 	 Signed• 	  

Place: 	  

Date. 	  

3rd Annual / intermediateij survey: 	 Signed• 	  

Place: 	  

Date• 	  

Annual survey: 	 Signed• 	  

Place: 	  

Date• 	  

1) Delete as appropriate 

Model Class 22.06.2017 meo 
Sectie: KV 
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SI vessel number: 26090 
	

Certificate number: 7752/2021 

.,., 	„ 	 ,.., 
ENDORSEMENT TO EXTEND THE 	OF THE CERTIFICATE-~141A MAXIMUM OF 

". 	-_,-4. ' THREE MONTH ,.. ,................., 

This certificate be accepted as valid until 	  

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 

Signed: 

Place: 

Date: 

Model Class 22.06.2017 meo 
Sectie: KV 
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0271 visserid(10)(2g)@ILentnl] 
(10)12e) 	) - ILT 

Fri 8/14/2020 10:56:11 AM 
V2000089 HA 36 (factuur).pdf droogzetting 2020 

Received: 	Fri 8/14/2020 10:56:12 AM 
V2000089 HA 36 (factuur).pdf 

To: 
From: 
Sent 
Subject (10)(20 

231863 



To: 	 2$) 	) - ILT[ 	(  0) 	@ILenT.n11 
	 0273 

From: 	visserij 
Sent 	Tue 2/5/2019 11:43:51 AM 
Subject 19-02-05 Schriftelijke afmelding HA 36 
Received: 	Tue 2/5/2019 11:43:51 AM 
Rapport speling BB schroefas.ipeq 

Hai (10)( t(1, 
Hierbij een schriftelijke  afmelding van de HA 36. Wil jij dit vermelden op je IR ? 
Groetjes ( 0) 
Van: 10X2gi  ha36 

Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 08:53 
Aan:  visserij  
CC:  10)(28  @m  erom a r. nl 
Onderwerp: RE: 19-01-29_HA 36_nr 30/ 

Goede morgen, 
Bij deze stuur ik u het rapport van de schroefas speling van bakboords kant. 
Met vriendelijke groeten, 

(10)(2$) 
HA 36 
Verzonden vanuit Mail  voor Windows 10 

Van: visserij <(.M.0.PILenT.nl> 
Verzonden:  Tuesday, January 29,  2019 11:38:54 AM 
Aan: 19)(2€0@meromar.n1;( 	@outlook.com   
Onderwerp: 19-01-29_HA 36_nr 30  ( 	) 

Met vriendelijke groet. 

(40Xf4 
10)( )(2  :-..,(719)(2e)  

Inspecteur / Auditor 
S cheepvaart Buitendienst 

Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
V ergunningverlening 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 413331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD I Den Haag 

M 
	(10)(2$) 

E: 
I: http://www.ilent.n1  

(10)(2e) wilent.n1 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aanu is 
toegezonden, wordt u verzocht 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 for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message_ The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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For class Type of vessel 	: Fishing 

'Vessel 	: HA36 
Ordernumber 	: P1900040 

In presence of : 
For the Yard : ( 10 

Date 	: 29-01-2019 For the Vessel : 

0274 

DAMEN 
DAMEN SHfPREPAIR HARLINGEN 
-sf- •--, . 	 .. 

Propeller and rudder shaft clearances 

Propeller Shaft Clearance Portside 
	

0,9 mm 

Remarks: Propeller shaft clearance measured with a feeler gauge. 

X 

Appfeved by : 

-• 
Lang* lijnbaan 5 	P.0 Box 1 ' 
8E41 NW Harlinge,t 	8850 ;k?. Harlingen 

The Nettexiands 

rat (0)517,49 51 00 
• +21 (0)517 41 93 35 

men.com  
..,,,,clamenshïprepaircorn.tharlin9in  

ABN AMRO Bank Amsterdam account no_ 430659 285 

NL 8174 80 0.00 ROI 

232451 



0275 To: 	(10X2e) 	) - ILT[ 	(10X2e) 	@ILenT.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 2/5/2019 11:59:24 AM 
Subject 19-02-05 Schriftelijke afmelding Zwaartepunten HA 36 
Received: 	Tu e 2/5/2019 11.59.25 AM 
HA36 - Balken + plaat.pdf 
HA36 - Draaokolom.pdf 
HA36 - Zwaartepunt band pdf 

Hoi 

Zou jij deze ook willen verwerken? 
Groetjes k'.'i.(10)(2-W,- 
Van: 10(2èiha36 

Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 09:08 
Aan: visserij 
[[:10)12e meromar.n1 
Onderwerp: FW: Zwaartepunten 

Goede morgen. 
Bij deze de zwaartepunten van de verschillende onderdelen van de roterende band etc. 
zie tekeningen in de bijlage, de afmetingen geven de positie van het zwaartepunt aan. 
Met vriendelijke groeten, 

HA 36 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: HA 36 l Meromar Seafoods B.V. 4.0)(2t@meromar.nl> 
Verzonden: Friday, February 1, 2019 9:00:16 AM 
Aan: 10)(20 
Onderwerp: FW: Zwaartepunten 

Van: 	(10}(20),:1I < 	 wbakk er.n I> 
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 08:54:32 
Aan: HA 36( Meromar Seafoods B.V. 
Onderwerp: Zwaartepunten 

Goedemorger  0)(20) 
Je had nog aan Gerard gevraagd de zwaartepunten van de verschillende onderdelen van de roterende band te sturen. Bij deze de 
tekeningen in de bijlage, de afmetingen geven de positie van het zwaartepunt aan. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
Machinefabriek Bakker 
Dregweg 10 
4401 LD Yerseke  
Tel 
	(10X2e) 

(10)(2e) @wbakker.n1 

Bakker 
machinefabriek 

Yerseke-Holland www,wbokker,n1 Tel, 

231865 
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e)) 	 

0 'gr 

500 

500 

DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN MACHINEFABRIEK BAKKER BV YERSEKE 
Schaal: 1:15 	 Getekend 	 
Maateenheid: mm 	Datum: 30- 019 
Code:IiiVéTitigschigffitRIGEN\Harlinger—i9-1A3-6 	 
Zwaartepunt Balk+Plaat 	A3 

Bakker 
machinefabriek 

TEL: (31)113-571521 	FAX: (31)113-573452 
YawmWM.MTMNikM4+1.n~4ii.wYpanylwKYrcYWrtYx..~~.,.ne 4M won, 

232476 



J..1515.5», 

232490 
..54M,5041555.4[555.5,. 	d 	0, 

0277 

A3 Zwaartepunt Draagkolom 

500 

0 
0 
cc 

DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN MACHINEFABRIEK BAKKER BV YERSEKE 

.! Maateenheid: mm 	Datum: '-1- i 19 
Code: Inventci-3chip\O-V5RIGEKHar iiridirWHa36 Bakker 

rnachinefehr i,r1k 
TEL: (31)113-571521 	FAX: (31)113-573452  

Schaal: 1:20 Getekend 	) 



0279 To: 	Werktuigbouw_tek[ 	(10)(29) 	@ILenT.nl] 
From: 	visserij 
Sent: 	Mon 5/27/2019 2:14:34 PM 
Subject: 19-02-05 TER KEUR Ballastsch erna HA 36 
Received: 	Mon 5/27/2019 2:14:34 PM 
vei:110.068-310-001-0 Diagram Ballast.pdf 

Beste collega, 
ID: 26090 
Vismerk: HA 36 
APR: 646635 
Groet 	 

3 
Van: er tuigbouw_tek 

Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 07:51 
Aan: visserij 
Onderwerp: RE: Ballastschema HA 36 

Dames graag  inboeken 
Van: visserij <(10)(29)@IlenT.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 10:25 
Aan: Werktuigbouw_tek < 

	(10)(2e). 	@ilenT.nl> 
Onderwerp: FW: Ballastschema HA 36 

Hok LO(2f) 
Moet dit document ter keur ingeboekt worden, of is deze versie puur ter info? 
Mvg 

Van: 	ha36 410)(2g @outlook.com> 
Verzonden: dinsdag  5 februari 2019 16:14 
Aan: visserij <(10)(29101LenT.nl> 
Onderwerp: FW: Ballastschema HA 36 

Goede middag, 
Bij deze stuur ik u de schematische tekening van ballast systeem HA36. 
Mvg, 

(10)(2e) 
HA 36 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is p rivileged andlor confidenhal. tt you are not the intended recipient, you 
are hereby noijfied that any disseminatton, chstribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. if you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 
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DIN NSIONS CARBON STFEI. P.P S 

RANGE 0 RANGE B 	BANDE C 
NOMINA! 020 
OM INCH 	RANGE A 
40 1_1/2" 	48 35_348 
50 r 	60.3x 4,0 
65 	I/O"76.14 34 76,1 4,5 	76,1x 6,3 88.0 	0.0* 

101.81 10,0.1 
114,34 10 0 

O 85.04 6 	66,94 4,5 
100 4 	114,34 3.6 	114 34 4 3 

NOM 	OVERSIZED PIPC DIMENStON  

SPECIFIC NOTES; 
t. ALL 0018604.11115 8 SLA NLLIS REINEORCED 

WALL THICKNESS ACEOPD1NG BV CLASS II 

REFERENCE GRAWINUS. 
• FOR TANK ARRANCELIENT SEC DWG. 	070 
• FOR WOU. CONNECHON SEC DWG 302-950 

SYMBOLS: 
• CERTIFICATE CLASS MIRRE) 
NO- VALSE NOP VALLS OPEN 
NC- VAI-3/1 NORNALLY CLO5E0 
L0- VALSE LOC<E0 IN OPEN PDSTION 
Le- VALSE LOG 50 IN OLOSED 'OSIT ON 
*- ANTI S"PHOM HOLE 

• 
SCRCW DOWN NON RETURN VALSE  

FINE NT06ANT SIRAIONT 011 man 

BUTTERFLY VALSE 

>CI 	NON RETURN VALVR 

DOC VALSE 

FILTER COARSC 

CENTRIFUGAL PUMP 

immolirm  COCA .--____—_--- 

• INS (4414111 I.LICALLY 

e INS-RUND« LIOLMTED ELSEWNER 
*1851 LL111.10 	IOLUDVING LL11165, 
YKFLOW 	 .4a41.1110.1 

x•PRESSINIL 	IKINUICAIL 	11=8,GH 
LOLEVEL 	CKCONTROL 	SKSWITCH 
IN TEMAERATIJRC TKIRANSMIT 
V.ViSCOCIIY 	DNOINEREN,IAL 

EKSENSOR/ELETENT 
N=NONIION 

7171 DESIGNATION 
(t3.X.It'0XY3x'"•?«,, Y.X-A.ki  

LWEER 

I 	L. , 	E1PE CLASS 
L. WALL THICKNESS. RANGE 

NOMINA! ON 
 

• - COIJNIINC 841.11118 
-SYSTEM 111.111BER 

\ 	- 
N N 

0180  
31 otoo 
3.1 

3106309 

1 	Q1°0  

94090708 

31 
510E001 n 

PIJN" 
30 

Nb 1-R1 

ENGNE 
60011-E.DRE. 

6160 

/ R I
, 
	

r 
 e 

BALIJISI WATER 
v 

• 

araLaacix 

/ 

OUTDOARD 

STATUS 31-08-2010 

.11171\11k 
KIM .01-NBER.B10 OROMNO. B.V. 

DIAGRAM BALLAST 

8.; 10.068 j r̀" 310-001 i" 0 
.;D 

tmoTTI  
brt 

GENERAL NO-ES: 
• PIET CLASS ACCORDING TO CLASS RELIIIIRCNCNYS 
• P1PE CLASS In LNLESS 010ERWISE SPECIFICO 
• AU. STEEL PIPES NOT 01P CALVANIEED LINLESS 

OTHCRWISE SPE5IFIE0 60,3x 10,0* 
76,14 10,0"  

48,3x 
60.53 4.5 	60,34 6.3 

88.91 7.1 
4,34 6.0 

ENGINE ROOM 

ST 

C 3  
\ owxXxN-N-N 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
P; +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(1(})(2g9ILENT.NL 

Inspectie Leefoingeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaal 

RapportNr: 	31 (10)(20 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Kantoor 

Inspectieperiode: 	 1 

Periode(Cycius): 	 6 

Inspectiedatum: 	 5-2-2019 

0282 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHORN 	Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Ultsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 
	

NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

27 	3 	IR30; Aanvullende stuurmansberekening indienen stabiliteit.; opgaaf 	Zie onderstaand 	Schriftelijk 	I-  I 
gewichten en VCG/LCG H-balken, kolom en gewicht zwenkarm. 	 verslag 	afmelden 

29 	2 	nu tijdens reparatie van o.a. lenssysteem ook ballastwater systeem 
aanpassen aan ballastwater verdrag. Hier ook tekeningen over insturen ivm 
aanpassingen 

30 	1 	1x knie/spant aanhelen op stortkoker binnenzijde/mid storkoker in 
	

Voorvertrek 
ballasttank; Opdracht Damen reeds gegeven. 

30 	2 	Ballasttank BB-voor en Void BB-voor zuigleidingen ballast en lens ontdoen 	Voor vertrek 
van zand en proeflensen/ontballasten aantonen aan ILT 

30 	3 	Speling roerhakbussen opheffen; Opdracht Damen reeds gegeven. 	Voor vertrek 

30 	4 	Inzetting boeg BB-zijde en spanten 2x herstellen bij visruimrenovatie. Info; 	- 
flauwe inzetting en spanten licht ontzet/gekanteld circa 20cm boven beton 
en over hoogte van circa 40cm/ geen scherpe inzetting. 

Verslag: 
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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)(2g)IILENT.N1 

Inspectie Leefoingeving en Transport 
Minislerie van infrostruclnur en IY-aterstaat 

0282 

Datum: 5-2-2019 	IR: 31 
	

InSp; 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijvi 
05.02-201 
	

1131; SW Damen, Harlingen schriftelijke afmelding schroefasspeling BB-zijde; 0.9 mm. 

Datum: 29-1-2019 	IR: 30 	 Insp:( 

Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Omschrijving: 
29-01-201( 	0130; 
Stortkoker; assen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aa n te helen (opm) en 
resterend in orde. 
Constructie zwenkarm; H-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteitsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg: grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 

Datum: 23-1-2019 	IR: 29 	 Inspelki(le) 

Korte omschrijving: droogzetting/ reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 % 
over) is zink nog goed aanwezig . Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
.wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan 58 schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen , 
schipper let er op dat inwendige lijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 
Datum: 31-8-2018 	IR: 28 

Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 

(1 00stpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

Datum: 22-8-2018 	IR: 27 

Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-20100XZeIR  27; 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;1108 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door 5RF doi; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB doi; 17-08-2018, verbandksit is ter keur.IBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A SB, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarrn MK-56, vuurpijlen 6x 07-
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 

231868 
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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: KID)(2.0ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrostruelnur en Wenerstaat 

0282 

Datum: 11-1-2018 	IR: 26 

Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-201 10)(2e 26 
schip ligt roog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet erverder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 

Insg-10)(2e 
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InSpectie Leefuingoing en Transport 
Ministerie van Infrnstmclutir en Waterstaat 

kaap: 

0282 

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

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar 010)(24/rneromar.n~outlook.com  

31-8-201 0)(2efft 25 

(1 
	egontact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen eifgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201 0)(2 IR 24 
(1 	khterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 

straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas kaker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120n-im 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers/stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-201710)(2elja 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkene 58 achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandbius installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( iste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te veilen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met N51 ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-20100)(2e(R22; 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 

231868 



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 ii:1(10)(2g)ilLENT.NL 

Inspectie Leefunigoving en Transport 
4finisterie van htfrastnicumr en Waterstaat 

0282 

20-5-201q 	p 21 
pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-201610)(20k20; 
INW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-2016 	fl 19 
DZ; onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan, 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-2016 	gt18; 
Assen gezie 	empenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-201600X2017; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

(1U)tierl 
	

16; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH 

	
(10)(2e) 

Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.J. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 

231868 



To: 
Cc: 

(10)(24@outlook.com  
10)(29 meromar_nl  

outlook.com]; visserid(10)(29)@ILenT.nl] 	 
meromar.n1](110)(2E10)(2e  (10)(2e)  ) - 	(10)(2e)  

0)(2d  
10)(2e 

0283 
lLenT nl]; (10)(2e) 10)(2e 	(10)(2e) 	) - 

ILT[ 
From: 
Sent 
Subject  

0)(2e) 	@ilent.n ] 
visserij 
Thur 2/7/2019 2:52:07 PM 
FW: Schriftelijke afmelding ballast systeem HA 36 

Received: 	Thur 2/7/2019 2:52:08 PM 
19-02-07 HA 36 nr 32( 0)(2)df 

Geachte i A19)(29)  , beste 
Mijn dank voor de schriftelijke afmeldingen. 
Wellicht ten overvloede en verwijzend naar opmerking 29.2 van mijn collega clf-(rt)(g(10)(2e); 
Naast de aanpassingen aan boord die het innemen van zeewater beletten dient een aangepast lens-ballast schema ingediend te 
worden ter keur. 
Daarnaast dient de aangepaste situatie aan boord beoordeeld te worden. 
Nadere informatie met betrekking tot het ballastwater verdrag vindt u op; 
https://www.ilent.nl/onderwerpen/vaartuigen-qroter-dan-24-meter/certificaten-vaartuicien--24-meter/ballastwaterverdraq  
Tevens als bijlage een bijgewerkt inspectierapport. 
Mochten er nog vragen zijn dan vemeem ik die graag. 
Met vriendelijke groet, 

fiRMed  
Van: 10)(2ep ha36 0)(29t0outlook.com> 

Verzonden: maandag  4 februari 2019 14:01 
Aan: visserij <001(290) IlenT.nl> 
CC: 10)(944@ meromar.n1  
Onderwerp: ballast systeem 

Goede morgen, 
Bij deze stuur ik u een foto van ballast terugslagklep zoals besproken. 
Tevens is het zand uit de leiding van ballast tank verwijderd. 
Mvg, 

(10)(2e) 

HA36 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afinisierie van Infrastructuur en Waierstaat 

0284 

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)(20ILENT.NL 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: 
	(10X2e) 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Kantoor 

RapportNr: 	32 	 Inspectieperiode: 	 1 
Periode(Cyclus): 	 6 

Inspectiedatum: 	 7-2-2019 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 	 26090 
Naam schip: 	SCHILLHORN 	 Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Ultsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

27 	3 	IR30; Aanvullende stuurmansberekening indienen stabiliteit.; opgaaf 	Zie onderstaand 	Schriftelijk 
gewichten en VCG/LCG H-balken, kolom en gewicht zwenkarm. (Schriftelijke verslag 	afmelden 
afmelding; VCG/LCG zijn opgegeven, gewichten ontbreken nog; ILT 
uitspraak noodzaak aanvullende stuurmansberekening volgt.) 

29 	2 	nu tijdens reparatie van o.a. lenssysteem ook ballastwater systeem 
aanpassen aan ballastwater verdrag. Hier ook tekeningen over insturen ivm 
aanpassingen. (IR32; Schriftelijke afmelding; terugslagklep juist? Geplaatst. 
Aan boord afname ILT) 

30 	2 	Proeflensen/ontballasten aantonen van void en ballasttanks BB-Achter aan Voor vertrek 
ILT. (schriftelijke afmelding; leidingen en tanks van zand ontdaan; 07-02- 
2019) 

30 	3 	Speling roerhakbussen opheffen; Opdracht Damen reeds gegeven. 	Voor vertrek 

30 	4 	Inzetting boeg BEI-zijde en spanten 2x herstellen bij visruimrenovatie. Info; 
flauwe Inzetting en spanten licht ontzet/gekanteld circa 20cm boven beton 
en over hoogte van circa 40cm/ geen scherpe Inzetting. 

Verslag: 

232468 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 El« Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mlail:1(10)(2 gLENT.NL 

Inspectie Leefuengeving en Transport 
Maaskaie van btfrastructuur en Water.staat 

0284 

Datum: 7-2-2019 	IR: 32 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
07-02-20100 2àlj132;  Schriftelijke afmelding constructie stortkoker en plaatsing terugslagklep. Zie correspondentie en opmerkingen. 

Datum: 5-2-2019 	IR: 31 	 hup: 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
05-02-201 	)131; SW Damen, Harlingen schriftelijke afmelding schroefasspeling BB-zijde; 0.9 mm. 

Datum: 29-1-2019 	IR: 30 	 Insp: 

Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Omschrijving: 
29-01-2014 a 	30; 
Stortkoker; Lassen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aan te helen (opm) en 
resterend in orde. 
Constructie zwenkarm; H-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteitsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg; grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 

Datum: 23-1-2019 	IR: 29 	 Inspi 	) 

Korte omschrijving: droogzetting/ reparatie 
Omschrijving:. 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80% 
over) is zink nog goed aanwezig . Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen, 
schipper let er op dat inwendige tijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 
Datum: 31-8-2018 	IR: 28 	 !nap: 10)(2e 
Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 

(1Fitestpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

(1 

Datum: 22-8-2018 	IR: 27 	 Insp: i' 	 ) 
Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijvin : 
22-08-20 	rit 27; 
COlgoedge eurd doi; 07-08-2018 
RV;1108 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF dot 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB dat 17-08-2018, verbandksit is ter keurJBB 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zle opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A 513, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, lx XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK ;11 20-07-2018 geen lekkages. 

232468 



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 

[(~ILENT.NL 
.Inspectie Leeromgeving en Transport 

van Iqfrnstrucluzu enI'T.-qierstont 

0284 

Datum: 11-1-2018 	IR: 26 

Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-201( .0)(20 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling genieten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 

Insp: ( 0)(2 
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Inspectie Leefoingeeing en Transport 
inisterie van Infrastruelaur en Waterstaat 

Insp: 

0284 

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

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar (J10)(2e0merorriar.nit10)(24CDoutlook.com  

31-8-20100)(2E IR 25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen eifgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201/ 0 (2 g 24 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers / stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-201 0)(2 IR 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkenti SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( lste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-2018; 0)(285422 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
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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: ff1~ILENT.NL  

Inspectie Leefomgeving en Ttansport 
Ministerie van Infrastructuur en Jraterstaqt 

0284 

Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 

20-5-2016 	p 21 
pomptno 	uwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motortype 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop NIK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-201 	)R20; 
INW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-2016 	R 19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip, recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppeiflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaarte endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-2016)R18; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-201k 	 )R17; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

wmairy_.(:32 	16; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
Rk Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH 
Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 I nstallatiebedrijf HJ. de Vries/Koudum; in orde, LOP dog 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen dog 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Liferiet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 
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To: 	(10)(2£@outlook.comM2@outlook.com] 
Cc: 	visserigi0)(29)(6)1Lentnl]; Seheepsbouw_tek[ 	(10)(2g) 	@ILenT.n1j; 
1.9)(20@meromar.n1)d19)(2iP. @meromar.nl] 

From: 	visserij 
Sent: 	Tue 2/5/2019 12:48:36 PM 
Subject 19-02-05 reactie MW op Schriftelijke afmelding Zwaartepunten HA 36 
Received: 	Tue 2/5/2019 12:48:37 PM 
HA36 - Balken + plaat.pdf 
HA36 - Draaqkolom.pdf 
HA36 - Zwaartepunt band.pdf 

0285 
opy 

Geachte  .(1q)(g).' 

Mijn dank voor de opgegeven zwaartepunten ten opzichte van het hoofddek van de verwerkingsband. 

Graag nog een opgave van de bijbehorende gewichten. 

Na opgaaf zal ILT bepalen of er een aanvullende stuurmanberekening dient plaats te vinden. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

Van: 1 )(2eI ha36 4)(4@outlook.com> 
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 09:08 

Aan: visserij 4.-M)VILenT.ni> 
CC: Ma:0@m eromar.n1 
Onderwerp: FW: Zwaartepunten 

Goede morgen. 

Bij deze de zwaartepunten van de verschillende onderdelen van de roterende band etc. 
zie tekeningen in de bijlage, de afmetingen geven de positie van het zwaartepunt aan. 

Met vriendelijke groeten, 
(10)(2e) 

HA 36 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: HA 36 1 Meromar Seafoods B.V. 00)(29@meromar.nl> 
Verzonden: Friday, February 1, 2019 9:00:16 AM 
Aan: 10)(2e/ 
Onderwerp: FW: Zwaartepunten 

Van: 	(10)(20) 	<  (10)(2e)  @wbakker.nl> 
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 08:54:32 
Aan: HA 36 1 Meromar Seafoods B.V. 
Onderwerp: Zwaartepunten 

GoedemorgenS 
	

9) 

Je had nog aan Gerard gevraagd de zwaartepunten van de verschillende onderdelen van de roterende band te sturen. Bij deze de 
tekeningen in de bijlage, de afmetingen geven de positie van het zwaartepunt aan. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
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Machinefabriek (10)(2e) 
	 0285 

Dregweg 10 
4401 LD Yerseke 
Tel:0113-571521  

( 0)(20) @wbakker.n1 

machinefabriek 
ke.Holland 	www.v.rbz+kker,n1 	Tel, ±31(0)113•S71521 
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0289 To: 	(10)(2e) 	) - ju( 	(10)(2e) 	gLenT.n11 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 2/7/2019 2:09:55 PM 
Subject 19-02-07 Schriftelijke afmelding ballast systeem HA 36 
Received: 	Thur 2/7/2019 2:09:00 PM 
20190201 110310.ipq 
20190204 111611.ipq 

Hoi 

Graag in behandeling nemen en eventueel aanpassen op je IR. 
Groetjes 

Van t0X2eiha36 OX2E@outlook.com> 
Verzonden: maandag 4 februari 2019 14:01 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.nl> 
CC:O)(2ë@meromar.nl  
Onderwerp: ballast systeem 

Goede morgen, 

Bij deze stuur ik u een foto van ballast terugslagklep zoals besproken. 
Tevens is het zand uit de leiding van ballast tank verwijderd. 

Mvg, 
(10){2e) 

HA36 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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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: i(10)(2g))ILENTAL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

RapportNr: 	32 (10)(2e) 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Kantoor 

Inspectieperiode: 	 1 
Periode(Cyclus): 	 6 

Inspectiedatum: 	 7-2-2019 

0293 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object 
	

26090 

Naam schip: 	SCHILLHORN 	Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 
	

NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

27 	3 	IR30; Aanvullende stuurmansberekening indienen stabiliteit.; opgaaf 	Zie onderstaand 	Schriftelijk 
gewichten en VCG/LCG H-balken, kolom en gewicht zwenkarm. (Schriftelijke verslag 	 afmelden 
afmelding; VCG/LCG zijn opgegeven, gewichten ontbreken nog; ILT 
uitspraak noodzaak aanvullende stuurmansberekening volgt.) 

29 	2 	nu tijdens reparatie van o.a. lenssysteem ook ballastwater systeem 
aanpassen aan ballastwater verdrag. Hier ook tekeningen over insturen ivm 
aanpassingen. (IR32; Schriftelijke afmelding; terugslagklep juist? Geplaatst. 
Aan boord afname ILT) 

30 	2 	Proeflensen/ontballasten aantonen van void en ballasttanks BB-Achter aan Voorvertrek 
ILT. (schriftelijke afmelding; leidingen en tanks van zand ontdaan; 07-02- 
2019) 

30 	3 	Speling roerhakbussen opheffen; Opdracht Damen reeds gegeven. 	Voor vertrek 

30 	4 	Inzetting boeg BB-zijde en spanten 2x herstellen bij visruimrenovatie. Info; 
flauwe Inzetting en spanten licht ontzet/gekanteld circa 20cm boven beton 
en over hoogte van circa 40cm/ geen scherpe inzetting. 

Verslag: 
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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: i(10) 	jILENT.NL 

Inspectie Leeforngeving en Transport 
Ministerie van Infrastrneitiur en kPirrei'st0M 

0293 

Datum: 7-2-2019 	IR: 32 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
07-02-204.  

Insp:(1 	e) 

R32; Schriftelijke afmelding constructie stortkoker en plaatsing terugslagklep. Zie correspondentie en opmerkingen. 

Datum: 5-2-2019 	IR: 31 
	

Insp: 0,(2 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
05-02-201 
	

R31; SW Damen, Harlingen schriftelijke afmelding schroefasspeling BB-zijde; 0.9 mm. 

Datum: 29-1-2019 	IR: 30 	 Insp: 

Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Ornschrijvin • 
29-01-201'y R30; 
Stortkoker; Lassen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aan te helen (oom) en 
resterend in orde. 
Constructie zwenkarm; H-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteitsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg; grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 

Datum: 23-1-2019 	IR: 29 	 Insp(,  e) 

Korte omschrijving: droogzetting/ reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 
over) is zink nog goed aanwezig . Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen, 
schipper let er op dat inwendige lijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 

Datum: 31-8-2018 	IR: 28 
	

Insp(1 	) 

Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 
JB Restpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd..  

Datum: 22-8-2018 	IR: 27 	 Insp:( 

Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijvi • 
22-08-201 	ft 27; 
RA; Goedge eur. dol; 07-08-2018 
BV; JIOB 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF doi; 20-07-2018, brandblussers reddingsvesten JBB dor; 17.08-2018, verba ndksit is ter keur.IBB 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A513, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bilgealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, lx XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 

231874 
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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 
P; +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: KIM2g))ILENT.N1  

Inspectie Leefomgeving en Tiensport 
Atinisterie van Infrostnicalur en Waterstaat 

0293 

Datum: 11-1-2018 	IR: 26 

Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-20100)(20R 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 

insp. 10)(2e 
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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: i(10)(2g)jILENT.NL 

Inspectie Leefoingeling en Transport 
Ministerie wan Inii-nstnicgnur en Waterstem 

0293 

Datum: 	 IR: 	 !nap: 
Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar (10)(2e)meromar.010)( 

	
outlook.com  

31-8-201710)(2  ji 25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen eifgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201 10)(2eiR  24  
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers/ stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BEI 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-201? 0 	R 23 
SSinw: Sc 	gen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkéne SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( iste jaar), 
lampjes overlevináspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verten daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1. 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-20100)(2  )R22; 
'NVV: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 
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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: l(10)(2g))ILENT.NL 

Inspectie Lee(untgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0293 

20-5-201.q10)(2e 21 
pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-2016' 0)(2  (R2O; 
INW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-201610)(2eE1 19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip, recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 

70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29.04-2016 0)(2 )R18; 
Assen gezien bij Hempenlus. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-201610)(2e ,R17; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

I .(111)(20)-.I MW IR16; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH 

	
10)(2e) 

Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.J. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 
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0294 
0)(2e)  ) - ILT[ 	 (10)(2e) @ILenT.n1]; (10){2e),  (10)(2e) ) - 10)(2e 

To: 	visserij[(10)(29)@ILenT.n11  
Cc: 	(10)(2e meromar.nli10)(2e@nneromannl];(10)(2e)10)(2e 
ILT[ 	(10)(2e) 	@ilent.nl] 
From: 	10)(20 ha36 
Sent 	Tue 2/12/2019 10:34:30 AM 
Subject RE: Schriftelijke afmelding ballast systeem HA 36 
Received: 	Tue 2/12/2019 10:34:33 AM 

Goede morgen, 

De HA 36 heeft een ballast systeem en Lens systeem dit is niet het zelfde systeem. 

Alleen de ballast leidingen zijn vervangen tevens is rekening gehouden met opmerking 29.2. 
Het lens systeem is ongewijzigd gebleven en is dus niet veranderd of aangepast. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groeten. 
(10)(2e) 

HA 36 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: visserij 

Verzonden: Thursday, February 7, 2019 2:52:07 PM 

Aan:(10)(25@outlook.com; visserij  

CC: 10)(2@meromar.nla0X20,1(10)(2c  (10)(20) - ILT;  (10)(2e)  10)(2e.  (10)(2e) 	- ILT 

Onderwerp: FW: Schriftelijke afmelding ballast systeem HA 36 
Geachte  (10)(29)  , best(eIVAP) 
Mijn dank voor de schriftelijke afmeldingen. 
Wellicht ten overvloede en verwijzend naar opmerking 29.2 van mijn collega dkrt A10)(2e1; 
Naast de aanpassingen aan boord die het innemen van zeewater beletten dient een aangepast lens-ballast schema ingediend te worden ter keur. 
Daarnaast dient de aangepaste situatie aan boord beoordeeld te worden. 
Nadere informatie met betrekking tot het ballastwater verdrag vindt u op; 
https://www.ilent.nliondetwerpen/vdar  tuigen-groter-dan-24-meter(certificaten-vaar tuigen-24-meterhallastwaterverdrag 
Tevens als bijlage een bijgewerkt inspectierapport. 
Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik die graag. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e)  

Van: 10)(2e ha36 <10)(2g@outlook.com> 

Verzonden: maandag 4 februari 2019 14:01 

Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.nl> 

CC: 10)(2e meromar.n1  

Onderwerp: ballast systeem 

Goede morgen, 

Bij deze stuur ik u een foto van ballast terugslagklep zoals besproken. 
Tevens is het zand uit de leiding van ballast tank verwijderd. 

Mvg, 
(10)(2a) 

HA36 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Dit bericht kan ni -formatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of drt bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te meiden 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 
elektionisdi verzenden van berichten. 

This message may contain infoimation that is not intended for wi_ If you are not the addressoe or ir this message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
Benderand delete the message. The State accepts no liabdity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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0295 To: 	Werktuigbouw_tek[ 	(10)(29) 	@ILenT.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 2/12/2019 10:25:17 AM 
Subject FW: Ballastschema HA 36 
Received: 	Tue 2/12/2019 10:25:17 AM 
veq10.068-310-001-0 Diagram Ballast.pdf 

Hok 	 
Moet dit document ter keur ingeboekt worden, of is deze versie puur ter info? 
Mvg 

'Van 10)(2e ha36 
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 16:14 
Aan: visserij 
Onderwerp: FW: Ballastschema HA 36 

Goede middag, 
Bij deze stuur ik u de schematische tekening van ballast systeem HA36. 
Mvg, 

(10)(2e) 
HA 36 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is priviteged and/or confidentie'. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any cffsseinination, distribution or copying of the information co ntained in this message is strictly unauthotized and prohibited. if you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 
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To: 
Cc: 
From: 
Sent 
Subject 

0297 (10)(2.) 
	

) -  ILT( 	(10)(2o) 
	

@ILenT.nl] 
10)(24 (10)(2)  (10)(2e) 	- ILT[ 	(10X2e) 

	
@ilent.n11 

visserij 
Thur 2/14/2019 12:51:01 PM 
19-02-14 Schriftelijke afmelding Gewichten + zwaartepunten HA 36 

Received: 	Thur 2/14/2019 12:51:01 PM 
HA36 - Balken + plaat.pdf 
HA36 - Draagkolom.pdf 
HA36 - Zwaartepunt band.pdf 

Beste heren, 
Hierbij een schriftelijke afmelding van de HA 36. Zouden jullie deze inhoudelijk willen beoordelen en verwerken op het IR ? 
Alvast bedankt 
Groet-es »na 
Van: 1-0)(2e ha 6 

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 11:05 
Aan: visserij 
CC: 10)(29\@m eromar.n1 
Onderwerp: FW: Gewichten + zwaartepunten 

Bij deze stuur ik u de gewichten en zwaartepunten van Balken, Draagkolom en Roterende band 
Met vriendelijke groeten 

(10)(2e) 

HA 36 

231878 



@meromar.n1]; visserij[(10)(29)@ILeP3.01  To: 	(10)(2£@outlook.co IDE@outlook.com]; 	 .10)(2e@meromar.nl)i1 (2e 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 2/19/2019 12:56:15 PM 
Subject HA36 noodzaak aanvullende stuurmanberekening nieuwe draaibare verwerkingsband 
Received: 	Tue 2/19/2019 12:56:16 PM 

Geacht00)(241)(2e). 	en(10)(2.) beste t10)(2e} en' 0)(2q) 
Zie hieronder de reactie van onze afdeling tekeningkeur; 

Gebaseerd op het stabiliteit boek van 2011 en de controle berekening van 2013 (stuurhut) komen we tot de conclusie dat het 
schip 3.3 ton zwaarder is geworden, dit geeft een zwaartepunt verhoging van 3,5 cm. 
Wanneer we dan naar de minst positieve beladingstoestand kijken, heeft dit tot gevolg dat de arm bij min. 30 graden van 1,20 
m maar 1,145 m verplaatst. Ook dit is nog ruim voldoende. Omdat we in 2013 alleen naar bovenstaande arm hebben gekeken, 
hebben we dat nu ook gedaan. 
Om verwarring te voorkomen is het bij een volgende verandering verstandig om een update/revisie te maken van het 
stabiliteitboekje." 
Bij een volgende "wijzigingen schip" dient dit (altijd) op voorhand gemeld te worden aan ILT, en dient er een revisie van het 
stabiliteitsboek plaats te vinden, 
Mochten er nog vragen zijn dan vemeem ik die graag, 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
(19,0(2 (10)(2e) 

Inspecteur / Auditor 
Scheepvaart Buitendienst 
Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Vergunningverlening 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 41 3331 EW 1 Zwijndrecht 

Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

M 	(10)(2e).  
E: 	(10)(2e):  
I: http://wwwilentril  

(10 (10)(2e) 
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e) 10)(2, @ILenT.nl] 0302 To: 	(10)(2e) 	) - ILT 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 2/7/2019 2:09:19 PM 
Subject 19-02-07 Schriftelijke afmelding knieen stortkoker HA 36 
Received: 	Thur 2/7/2019 2:09:00 PM 
20190201 110200.jpg 
20190201 110207 007.ipq 

Hoi engel 
Graag in  behandeling nemen en eventueel aanpassen op je IR. 
Groetjes 0(We) 

Van: 10X2e ha36 •00)(2£@outlook.com> 
Verzonden: maandag 4 februari 2019 13:57 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.ni> 
CC:110)(2e@m eromar. nI 
Onderwerp: knieen stortkoker 

Goedemorgen, 

Bij deze foto van knieen stortkoker ballast tank. 

Mvg 
(19)(20)- 

HA 36 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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0305 
Cc: 	Scheepsbouw tek 	(10)(29) 
From: 	(10)(29) j(32+. (tl(2e)- ILT 
Sent 	Tue 2/19/2019 10:56:21 AM  

@ILenT.n11; visserij 
@ILenT.n1];  10)(2e,'  (10)(2e)  (10)(2e)  

To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	10)(20)  10)(2g) @,ILenT.nl]  
) - ILT[ 	 (10)(2e) ©ilent.nlj 

Subject RE: Schriftelijke afmelding Gewichten + zwaartepunten HA 36 
Received: 	Tue 2/19/2019 10:56:22 AM 

Goedemorgen [
1
10)(24  

Gebaseerd op et stabiliteit boek van 2011 en de controle berekening van 2013 (stuurhut) komen we tot de conclusie dat het 
schip 3.3 ton zwaarder is geworden, dit geeft een zwaartepunt verhoging van 3,5 cm. 
Wanneer we dan naar de minst positieve beladingstoestand kijken, heeft dit tot gevolg dat de arm bij min. 30 graden van 1,20 
m maar 1,145 m verplaatst. Ook dit is nog ruim voldoende. Omdat we in 2013 alleen naar bovenstaande arm hebben gekeken, 
hebben we dat nu ook gedaan. 
Om verwarring te voorkomen is het bij een volgende verandering verstandig om een update/revisie te maken van het 
stabiliteitboekje.  	 

(10)(2e) 	(10)(2e) (10)(2$)  ) - ILT 
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 14:03 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT 
CC: Scheepsbouw_tek 
Onderwerp: RE: Schriftelijke afmelding Gewichten + zwaartepunten HA 36 

Dag (10)(2e", 
Ik zou hier volgende week naar kijken met(1/0)(2ei  
Maar waarom krijg ik niet gewoon een stuurmansberekening van hen, die wij dan keuren ? 
Moet ik nou toch zelf gaan rekenen ? En dan alsnog om stuurmansberekeing vragen ? 
En is er wat vervangen of bij gekomen ? 
Groet, 
1 
Van: 	(10)(2e) 	- ILT 	.s(10 20j 	@ILenT.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 februari  2019 13:56  
Aan:110)(2e,(10)(2e) (10)(2e)  ) -1LT < 	(10)ge 	2ilent.nl> 
Onderwerp: FW: Schriftelijke afmelding Gewichten + zwaartepunten HA 36 

Hallo 1.10)(2. 
Pak jij deze  op? 
MVG 	e  	 
Van: visserij <(19)(29)@lLenT.nl>  

Verzonden: donderdag 14 februari 2019 12:51 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT 	, 	1 	e 	ILenT.nl> 
CC:(10)(2e)(10)(2e)  (10)(2e)  ) - ILT < 	(10)(2e) 	@ilent.nl> 
Onderwerp: Schriftelijke afmelding Gewichten + zwaartepunten HA 36 

Beste heren, 
Hierbij een schriftelijke afmelding van de HA 36. Zouden jullie deze inhoudelijk willen beoordelen en verwerken op het IR ? 
Alvast bedankt 
Groetjes 
Van: 16)(2e  ha 6 00)(25Poutlook.com>  

Verzonden: dinsdag  12 februari 2019 11:05 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.nl> 
CC: 10)(241@meromar.n1 
Onderwerp: FW: Gewichten + zwaartepunten 

Bij deze stuur ik u de gewichten en zwaartepunten van Balken, Draagkolom en Roterende band 
Met vriendelijke groeten 

(10)(2e) 
HA 36 

231881 



0306 To: 	visserij (10)(2 )@ILenT.nl] 
From: 	(10)(2e ha36 
Sent: 	Tue 2/5/2019 4:19:36 PM 
Subject hakken roeren 
Received: 	Tue 2/5/2019 4:19:59 PM 

Bij nader navraag bij de werf Damen is gebleken dat de HA 36 hang lagers heeft en de hakken van de roeren puur ter bescherming 
is om te voorkomen dat de visdraad achter de roeren terecht kan komen. 
Ik hoop u zo voldoende geinformeerd te hebben. 
Mvg, 

(10)(2e) 
HA 36, 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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0308 

26 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Rapportnr: 

Inspecteur: 

Rapportnr--VOIgnr 	Omschrijving *0' Herstellen: 	Opvolgactie schippet.,  

14 kranen hydroliek vervangen voor op afstand sluitbare snelafsluiter ( geen kogelkraan 
met teflon afdiehinc) bij sChoon maken hvciroliek tank  

16 Kraanbi-ST4Tblj firma longema) nog ter inzage, SWL/VTUaftiliel op giek. > 1000 kg loadtest uit 

20 

21 

21 

Corridor/droge ruimte BB en SB schoonmaken Loopt 27-6-2017 
1 	noodstop bij pomp motor aanbrengen 

overspeed moet ingebouwcavorden ( pomp motor) (uitgevoerre~hipper rapport nog 
toezenden) 

14 	18 rchrocfen en koppelflensen blauwen op as voor plaatsen en afnemen door N51, rapport 
blauwen koppelflens indienen bij ILT 

n 

te voeren in bijzijn ILT. 

Havenset olielekkage; staat geplanned vernieuwing/overhaal. Let op eisen en aanpassing 
electrisch/vermogen + indienen nieuw electrisch schema en wijzigingsfonnulier. 
Aangepaste tekening schroefassen indienen bij ILT  
pomprnotor nog aanmelden , dam) aanleveren , eTektrische schema 'i indienen, alamen- 
efnernen-reet,446Feenweeig: 

	n 

n 

schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving  
rubber ontbreekt bij brandkleppen weerzijde brug 
over evingspak voor 2 de schipper aanschaffen turn lengte , voor nieuwe schippr ( sinds 3 
weken) ook hiervoor aandacht, 
vaste brandblusinstallatie in 2018 afnmen met surveyor NS! 

n 
n 
❑  

• 16 12 

18 

19 

Inspectierapport 
[IJ/Scheepvaart 
Vergunningen Zeevaart 
Weena 723 	 1 Rotterdam 
Postbus 16191 	2500 BD 	1 Den Haag 
www.ilentml/onderwerpen/transport/visserlik 
T 0884890000 	 1 Mfftbilent.n1 

Opgemaakt dd: 11-jan-2018 

	

Vismerk: HA 36 
	

Lengte schip: 
	 37,1 
	

Inspectiedd: 11-jan-2018 

Naam schip: SCHILLHORN 
	

Tonnage schip: 
	 251 

	
Inspectieplaats: harlingen 

	

Object-ID: 26090 
	

Inspectieperiode. 	Annual - 4 
	

17 mei 2017 - 	17 november 2017 

Verjaardatum: 17 augustus 1993 
Uitgevoerde inspectie: 

❑ Jaarlijks 
❑ Tussentijds 
❑ Vernieuwing 
❑ Herinspectie 

❑ Marpol Annex I 
❑ Marpol Annex IV 
❑ Marpol Annex V 
❑ Marpol Annex VI 

❑ Schroefas 3-jrlks 
❑ Schroefas 
❑ Droogzetting tussentijds 
❑ Droogzetting 5-jriks 

❑ Inwendig 5-jrlks 
❑ Luchtvaten 5-jrlks 
❑ Keerkoppeling 
❑ Hoofdmotor 

❑ Brandbius 5-jrlks 
❑ Koelinstallatie 
❑ Wijziging schip 
❑ Vervolginspectie 

Uitstel keerkoppeling: 	NVT  

Uitstel hoofdmotor: NVT 

Uitstel schroefas: NV1- 

Type certificaat 
CVO 

Type certificaat 

Type certificaat 
Klasse 

Type certificaat 

[
Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 

0 n.v.t. 0 Geviseerd 	0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

Type certificaat r Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
- 	n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

Type certificaat f Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
Loadline ® n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

[ Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
0 n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

[ Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
n.v.t. 0 Geviseerd 0 verlengd a/b 	0 Vernieuwen 

[ Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
0 n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

Opmerkingen 

1/3 	 v 4.2 - 151119 
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cc; eigenaar  i 	-flmeromar.nl 
11-1-203. 	-1;111 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk bij volgende DZ roer trekken voor 
controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 

31-8-2017~R 25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat waardoor het achterlager geen 
erfgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de schroefen gaat het schip weer te 
water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-2017 	R 24 

SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
Ook met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slipgen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de norm, voor monteren schroef wordt 
de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers / stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te draaien indie olie en filter schoon zijn van 
BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-3-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-2017 TO1( 	23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, huid is ter plaatse gemeten en een 
iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook vervangen . 
Ballast tanks bekkene SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 

CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
1AARI.: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in 
orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( lste jaar), lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verten daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde geen bijzonderheden. 

In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van kracht medio september 2017. 

KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 

INT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze 
cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige licht vuil. 
BEI motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 . 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-2016 )(1e I IK22; 
INW; Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. Beide tanks redelijk vies, laagje 
drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 

20-5-2016,,,1.2eIR 21 
pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 28661XE40 serie nr 39044398074442 279 kW bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18.05-201E4 	ARM; 
INW: Void en ballasttank SB en BB open, Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, enkel BB wat roestplekjes tegen dek, 
wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-2016E-1R  19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip , recht naar beneden. diverse lassen ingeteerd, wordt nog 

0308 

Rapportnr: 	 26 

Opgemaakt dd: 11-jan-2018 
	

Inspecteur: 
	 mono) 

	

Vismerk: HA 36 
	

lengte schip: 	 37,1 	Inspectiedd: 11-jan-2018 

Naam schip: SCHILLHDRN 
	

Tonnage schip: 	 251 	Inspectieplaats: harlingen 

	

Object-ID: 26090 
	

Inspectieperiode: 	Annual -4 	17 mei 2017 - 	17 november 2017 

Verjaardatum: 17 augustus 1993 

Let op: voordat een herinspectie aangevraagd kan worden dienen alle bovenstaande punten opgelost te zijn. 
Schriftelijke afmeldingen sturen naar: I (fenol SILENT.NL 

Verslag 

2/3 	 v4.2-151119 
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Opgemaakt dd: 11-jan-2018 Inspecteur: (10112e) (14)L20 
- 	I 

Vismerk: HA 36 

Naam schip: SCHILLHORN 

Object-ID: 26090 

Verjaardatum: 17 augustus 1993 

	

Lengte schip: 	 37,1 	Inspectiedd: 11-jan-2018 

	

Tonnage schip: 	 251 	Inspectieplaats: harlingen 

	

Inspectieperiode: 	Annual - 4 	17 mei 2.017 - 	17 november 2017 

Akkoord ILT? Rapportnr Volgnr Omschrijving 

0 
13 n 

0308 

Rapportnr: 	 26 

Opmerkingen voor kantoor 

3/3 	 v 4.2 - 151119 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

231886 

(10)(2e) -.:k•to"-r:k© ma rin_n 11 
19 maart 2018 7:57 

EED 
eiverzegeling HA-36 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

To: 	( )(2e110)(2e; (10)(2e) b - ILT[ (10J(2e) 	@ILenT.nl]; (1o)(2eb) 
Cc: 	visserij[(10)(29)(djILentnlj; 23302 Projectmail :1©)(29  
From: 	(10)(2e)  

(10)(2e) 	Fri 3/23/2018 1:00:56 PM 
Subject RE: Herverzegeling HA-36 
Received: 	Fri 3/23/2018 1:01:00 PM 

10)(2e )I, (10)(2e) 	rvo.nij 	 0310 '10)(2e 

Geachte(  )en( «ze 
Dank voor de suggesties. We gaan tzt kijken wat er mogelijk is, met als doel het maximale vermogen te laten opnemen door de 
schroeven. 

Met vriendelijke groet, 
(10X21) 

(10)(2e).*„,;-- I  Project Engineer l  Trials & Monitoring  
MARIN T 	 \, 1 M 	101(201:- I  2:(0)(20)r marin.n1  1 www.marin.n1 

Ce EI 
MARIN news: Ship resistance prediction: verification and validation exercise on unstructured grids 

From:(1_0)(24,i 	.09.go):()  - ILT [ 	 @ILenT.nl] 
Sent: Friday, 	March 23, 2018 12:59 PM 
To:  (1è)(e) 1,002440(2e); 	  
Cc: visserij 
Subject: RE: Herverzegeling HA-36 

Geachte heren, 

Ik denk dat roer aan boord leggen de beste optie is, denk dat hij dan mogelijk niet eens aan zijn vermogen komt 
vanwege de kleine schroeven van het vaartuig. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) p0)(2e 	Nog_ 	nm-di 
Verzonden: maandag 19 maart 2018 14:52 
Aan: 	 
CC:40)(2E010)(2e (10)(2e) ) - ILT 
Onderwerp: RE: Herverzegeling HA-36 

(10)(2e) 

Beste  (0)(2e) -. 

Omdat het vermogen van het vaartuig niet gemeten kan warden met netten (is een schelpdiervisser op Mesheften) in het water 
kan je dit op de volgende manieren doen: 

1. Duwen tegen de kant. Dit kan alleen als het veilig en betrouwbaar is. 
2. Paaltrek. Hiervoor geldt hetzelfde. Vaak is er wel een paal in het water die daarvoor regelmatig gebruikt wordt en 

geschikt is. 
3. Rondjes draaien. 

Meer ervaring met deze manieren van meten heeft de scheepvaartinspectie. Daarom heb ik 	(10)(0"--;;3 van de ILT even in de 
cc gezet. 

Groet 'Albx2ew 



E:  (10)(2e) @minez.nl 
1: www.rvo.nl   
Ik werk niet op maandag. 

(10)(2e) T: 	 

0310 
Goedemorge 

Dank voor de snelle reactie. 

Ik was nog niet op de hoogte van wat voor schip het was vrijdag. 
Het blijkt een schelpdiervisser, zonder netten. Ze vissen bij <1 kn, met een buis, bij laag vermogen. 

Is ook voor een dergelijk schip de bedoeling om te meten en verzegelen? Misschien puur uit formaliteit? 
In ieder geval kan door afwezigheid van netten alleen vrijvarend gemeten worden. 

Alvast bedankt voor je reactie. 

Groet, 
(19)(go:  

Project Engineer 1 Trials & Monitoring )(2) 
MARIN 1  T (jo) e) 	 i M 	(.10)(2e) 	(10)(2e)  dmarin.n1 www.marin.n1 

Cl El C] 
MARIN news: Frequent of spill model for prealislca esrnant of  stiip-sou (-cp pltspIlls1(1,eneclian waters 

From: (19)(2ie),  10)(2e 0)(2.1 { 	(10)(2e) 	arvo.nl] 
Sent: Friday, March 16, 2018 2:23 PM 
To: 
	(10)(2e) 

Subject: RE: Herverzegeling HA-36 

Beste  (10)(2, 

Klopt. Er moet een nieuwe vermogensmeting worden gedaan. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

Uitvoering Visserijregelingen 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Prinses Beatrixlaan 2 1 2595 AL! Den Haag 
Postbus 93144 1 2509 AC 1 Den Haag 

Van: 	(10)(2e) 	(10)(2e) 	4marin.nl] 
Verzonden:  vrijda£ 16 maart 2018 13:57 
Aan: (10)(2e) 110)(2e( 1̀0)(2E) 
Onderwerp: Herverzegeling HA-36 

Goedemiddag(  10)(2e 

De motoren (2x Caterpillar C18) van de HA-36 zijn onlangs voor onderhoud uit elkaar geweest. Om die reden zijn de eerder 
aangebrachte verzegelingen verbroken. Wij zullen binnenkort opnieuw de motoren verzegelen. Daarbij neem ik aan dat er ook 
opnieuw gevaren dient te worden in vissende conditie, omdat de motoren opnieuw afgesteld (kunnen) zijn. 
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lvm mijn nog wat beperkte ervaring met de (her)verzegelen van kotters wil ik graag even dubbel checken of het inderdaad nod2.3., 10 

om opnieuw te meten tijdens het varen. Dus graag uw bevestiging. 

Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 
0)(20) 

ing.1 	(10)(2e) 1 1 Project Engineer I Trials & Monitoring 
MARIN I T 	(10)(2e) 	I 	(10)(2e) 	(10)(2étatmarin.nl  1 www.marin.n1 

a® 
MARIN news: Office tool aNySIM inteorated into real-time onboard software 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht 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 for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht 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 for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informate bevatten die niet voor 11 is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht 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_ 

'Ibis message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if Mis message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liebfirty for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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0311 To: 	visserij[(10)(20)@ILenT.nlj 
From: 
	(10)(2e) 

Sent 	Tue 8/7/2018 1:22:51 PM 
Subject GMDSS SURVEY: SCHILLHORN - HA36 
Received: 	Tue 8/7/2018 1:24:08 PM 
SCHILLHORN - HA36 AIS 2018.pdf 
SCHILLHORN - HA36 EPIRB 2018.pdf 
SCHILLHORN - HA36 ILT 138.05 2018.pdf 

Goedemiddag, 

Hierbij de GMDSS survey forms: SCHILLHORN - HA36 

Met vriendelijke groet, Kind regards, 

Radio Surveyor / Service Engineer 

211 FIRt2.12ND .~" 
RADIO 	HOLLAND NETHERLANDS B.V. 
T +31 -- (:10pg) :M 

	
(10)(2e) 

Finlandweg 6b, NL 4455 TE, Nieuwdorp 
P.O. Box 5068 NL-3008 AB Rotterdam I Trade reg. 24289885 
E --t15,:)}(2W,:: @radioholiand.com, www.radiohollanci.corn 
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-gritai&er,dri 

1,5 	Main source of &actrice! power, 

1.6 
	

Emergency source of electrical power, 

1.1 
	

AIS traneponder type: FURUNO FA-150 
	

OK 

1.2 
	

Type approval certificate 	 OK 

Initiat 1.3 	installation configuration report 041 board? 

1.4 	Drawings provlded? (Antenna-, AIS-arrangement and Weck diagram) 

1.7 

19 	120 V AC provided neer pilot plug? (Panama end St. Lawrence require nt) 

Cepacity to be verified if the AIS is connected to a battery 

1.8 	Piot plug neer &Iets operating posltion? 

OK 

1 OK 

YES 

YES 

ALFA 

N/A 

N/A 

3.6 	Rata of turn, where evadabie (ROT) 

Anglo of heel, pitch and ron, where available 

YES 

T  

0312 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST REPORT 
According MSC 1/Circ. 1252 

Name of ship'call sign. SCHiLLHORN • NA36 PHJJ 

MMSI number: 	245647000 

Port of rogistry: 	HARLINGEN 

IMO Number. 	8100612 

Gross tonnage. 	257 

Date keel lakt: 	01.01-1981 

1. Installatlon details 

&IN RADIO am HOLLAND 
Radio Hekend Nut,i,t4,41DV, 

Droogdainieg 71. 3039 XV Rigtiere-lin, 
Netivett~ 

rei + 1 10 4 
o 1110i 

Status 

2_ AIS programming - Statie information 

MMSI number 
	 245647000 

HA36 SCHILLHORN 

2.5 	Type of stip 

Stip Iength and boem 
	

37M , eifvf 

2.7 	Location of GPS antenne 

3. AIS programming • Oynamlo information 

IMO number 

Radio cal! sign 

2.4 	Name of ship 

8100612 

PHJJ 

FISHING 

25, 12, 5, 3 

YES 

YES 

gES 

I YES 

1 YES 

1 MOORED 

3.1 	Ships position with accuracy and Integrity status (Source; GNSS) 

32 	Time I1 UTC (Source: GNSS) 

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

3.3 	Speed over ground (SOG) (zero at dockside) (Source: GNSS) 

3.4 	Heading Source: Satellite compass 

3.5 	Navigational status 

L:cr"15 
Ftgim•er 

Ac-,4 ZW.,1 
	 Nggi 

232534 



4.5 
4.4 	Route plan (optima» 

	 N/A 

Short safety.retated messages 	 YES 

2.2 M 

YES 

YES 

Ships draught 

4.2 	Type of cargo 

4.3 	Destinotion and ETA (at mastera discretion) 

	

5.3 	Pol 	information ch_ 70 
	

OK 

	

5.4 	Read data from AIS 	 OK 

	

5.5 	Send data to AlS 
	

OK 

	

5.6 	Check AIS response to 'Virtual vessels" 
	

NIA 

Frequency measurements AlS eh. 1 and 2, GMDSS ch. 70 

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

OK 

01€ 

0312 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AM) TEST REPORT 
According MSC 1/Circ, 1252 

12  HOLLAND   

%Ma 1410..d NetfeCk.fle11 El V 

OVOC.,~9 11, 1535 ge,110,14,1,  
Th eikt,..riold-; 
Tof 4-11 10 4283344 
e n'oiz efr...«,r9rov..-4tr,r5-2g-M,;4/istrrg‘n 

4. NS programming - voyage relate 	anon 

6. Performance test using measuring instrument 

6. "On air" performance test 
6.1 	1  Check reception performance 	 OK 
8.2 	Confirm reception of own signa) from ether ship/VTS 

	
If  OK 

8.3 	Polling by VTS/shore installation 	 1 OK 

Electrornagnetic interference from AlS observed to other installations? 
NONE OBSERVEO 

Remarks: 

NONE 

Sionature/Stemp  

Voi HOLI.ÁN D 
ho HoMind htstherhomts 

(1  ,(113)(20--1 
lithdialtarivon o.ovry.ir  
_oste~yirasnauri____ 	 

The AIS has boon tested according to IMO SN,`CI.227 and resofution MSC.74(68), annex 3 
[Name of Radio Inspector 	 Date and place 

7 AUGUST 2018 1 YERSEKE 

(10)(2e) 

;.trob 
Fte];VC/ 

efe1 	 ent Zee 2 	 •-.n01./r1 
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beo tirgrar,d Nrivr,,toPs SV 
etCxncioovieg 71, :889 Kor-arden 
The Neihcalvid 
Tel r31 101"8334.5 
e 

Paco Holland Group 8.V 
Droorgdolomera n. 3089 IN 9ollerrlos 
The Notfre hoes 
Tet 31 1042,13344 

Vorified 	Cornments 

1.a 	Checked location 	 WHEELHOUSE AFT 
1.h 	Checked flost Ree mounting. 	 OK 

2.s 	Checked presenceJcondrtion of lanyard. 	 OK 

ab 	Checked noot stuwage of lanyard. 	 OK 
Checked lanyard not fastened to bracket or vessel. 	 OK 

3. 	Visual inspection for defects 	 OK 

4 	Carrying out the seW-test routine. 	 OK 

5 	Checking of markings 	 OK 

5.a 	Correct labeting of decoded EPIRB identdication nrlBeacon ID number. 	 15 HEX 10 9EA9529C34D34D1 

5.b 	Brief operating instructions 	 Ei 	ON EPIFt6 

5,c. EPIRB serie! number : 	 09668 

5.d. Oue date service SOM provider (not exceeding 5 years) 	 ti3 	1212020 

6. 	Checked programming according Rag state requírements (state which method) 	 E) 	MMSI Nr 

7 	Checked decoded signa! corresponds with identificatron assigned to the vessel.: 	 C 	OK 

8. 	Checked registration through documentation or Rag state authority : 	 Ei 	OK 

8.a 	Eriptration date of Flag State registratlon Of appficable) : 	 El 	N/A 

9 	Explry date of battory : 	 EJ 	12/2020 

10. Checking of Hydrostatie release and its expiry date, as appropriate : 	 ta 	0812020 

Checking ernisslon In the 406MHz band using the 	 Co 	406.037261 MHz 
11. self-test mode or appropriate device to avoid transmission of distress signet to the satellnes : 

12. ti por,sblo checking emission in the 121.5 MHz band using the self-test mode or an 
appropriate device to avoid eetwaling the SAR system : 

13. 	Checked rriálkainit4by SOM provider. at intervals reouired by the Administration 	 El 	STIL!. NEW 

14. After i4st, remounbrig EPIRB In ns bracket, checking that no transmission has been started : 	ra 	OK . 	:  
15. Verifying the presence of boacon operating instructionsl. 	 OK 

OK 

Name of Radio Inspector/Technician: 	 Date and piece: 

0»ft0X2e0 
	

AUGUST 2018 / YERSEKE 0 NÉ3 
Rodk,  Holland Ninharlanda B.V. 

is."7411)02eM 
RadlendwIVOR horriviu 

y 0104447-1 

Signatueel 	D yri e 

0313 

RADIO 
HOLLAND 

ANNUAL TESTING OF 406 MHZ SATELLITE EPIRB 
Ref MSC 1/Circ 1040/Rev 

Name of shIp: 	SCHILLHORN • HA36 

Cali sign: 	 PHJJ 

MMSI number: 	245647000 

IMO Number, 	8100812 

Makellype EPIRB: 	JOTRON TRON 60S Serial Nr.: 	09668 

Us.,-*rr Aor,r 2911 	 Re,  9 
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Fax '47 33 12 67 80 
beacengjottedLeont 

(10)(2e) 

Cc.v,pany: RADIO HOLLAND (10)(2e) 

TM° 	1o40/Rov,1 	J 'J • . 	{Anne, 1.) 
111$) /Cl re , 1C9 

l'ron Unidec:  

Srial rn.): • 	21)13J0 221 
Cal 

sr. 
OLLA 

RAPJ 
11.44 

HQ 
ND 

Radio Hogend Nirtherbbrida 
(1f_i.

3) 

CmhP4  any DZO2411  

0313 

Tron UN DEC EP1R13 decoder( Ver 9) 

Ikaeon information:  

- 

• • r: 	 99.669 
FUjg\TFREE 

• ' 	• " 	--,arkler; 
1212C20 - 

i y 09/22e 

Measu rem 

+/-D,•ƒ.-$0) 

R(  
EP"3-Ra 	•OY, 

Message Deeoding:  

ii,-,-, 	-,s,,-,- .7.J•2et 	 A69;16EF9(.1 
,,:•:; 1',T)rat: 	::;1-4c)rt.-  fo•r4u4t-, 
f- t.',7,t-. 	z 	• 	tir.' 

24 
:t1z,-•'-, 	Ty-plt: 	. 	 1,43 g i t ft:. 
M.It . --6 dill.t: 	.ti42000 
Sr.:-.:'i f id Irtac'ori nn::.)i7'i 	0 
Ax radje de. V4ce-: 	l2:.5 

Tue...Aug 7,2018 09:16:03 
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0314 

Human Environment and Transport 
Inspectorate 
Minisny ofInfrastructure 
and Wilte7Management 

Report 
GMDSS Racho survey 

Send the forrn toPRIMEijlenLn1  or send to 
Inspectie teeforngeving en Transport / Scheepvaart 
PO. Box 16191, nop 80 Den Haag 

Additional information 
(+31) (0)88 489 voos 1 MAyfierIttil 

1 	Details snip 

aa 	Name of the ship 	 I SCHILLHORN  

.2 	SI number and Callsign 	 26090  

i.3 	Pistons registration and IMO nuniber 	 PO:Me) 

i.A 	Gross tonnage and length of the step 	 i 257 	 

1.5 	Date of keel and Ye4r of build 
	

01-01-1981 	 1982 

1.6 MMS! 	 245647000 

	1 PHJJ 

1 37,1 M 

Sea areas certified to opérate 

• Ai • Aa 	 Cl Ai Ak(exisfing fisheryL_ 

Cl Ai <- A2 	 A2 4 A3 Ital6/f4F4NROM CI AI ►  A> 4 M8: A4  

Cl EU aoo4/45_5Iass  A » D EU zoog/45 Class  E 

ku zo99,145 cia$5 c 	Cl eu :004/45 Class  D 

Details survey 
• Initat 	• IR PeriodKat 

	
Renewal 

2.1 	For which sea are is the ship certified to 
operate ie! 

3.1 	Reason for the radrosurvey 

3 	Is the tadio installaton in efficient worldrig 
conditien?  

❑ Re-inspection  of date: 

01 Yes lnodericienciesl  C:I No  <sec denciencies at 

3.3 	Sport fishmg vessel 	 in (snul 30-(sea area An 	CJ Untii 35' (sea area Az) 

3.4 	Maintenance 	 ❑  Duplication 	 ❑  Shore-based tnaintettance 

3.5 	Radio station hcerme conform actual situation 	1111 Shids name 	 01 Owner  

111.,CalIgn 	 111 MMS1 

3.6 	Ship was inspected artording to which 
regulations? 

	

Cl EU aoog/45 	Cl SOI.A.S 	 Cl Commercial Cruising Vessels 

■ Fishery  Act 	Cl Regulations Safetypeagoing tfessels Annex  (tVa  Codel 	 

• RegulationsSafety Sea ping Vt5SCIS. Annex 3 (chips up to aa in-)  

Cl Omer: 

Itt isa.ci flor ia 

232559 



RiMe Mtoittrid NON/tand:  EtN. 

owtkeiwwv-Dib %Imre r 
ceel 010414,4 

4 	Signature 

perrtiencies (to be teerified betere departurei 	NONE 

0314 

GMD55 Radio survey 
KumanInvironrnent and Transport Inspeel:gare 
Aaritstry of Inporructu z a,)d KratrrMrcgenrJ 

R P 

41 	Name surveyor rompany 

4 	Itiameradio SUrveyer 

3 	Mate and date 

Signa ure 

RADIO HOLLAND NETHERLANDS 

(1-0)(2) 

YERSEKE 	 1 7 AUGUST 2018 

5.2 	Remarks (to be rectified as agreed byntdw 	 RENEWED HRU EF1RB 
sueveyor) 

.5.3 	Hes the list of rletirencies andfor rersartits been 
Bigoed bv mastetiofficerlrepresentative? 

Yes 	Ei No  

6 	Signature 

Name master or 0 rer or representative 

5.a 	Signa hire 

232559 

Piot cd ot chair cf thio's or yo rd's ot tcsrnponys inana9ernerit 

Kapitein 

Itt , pkoï 
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Report GMDSS Radio suntey 
tiumn Environment andTransportInspectotate 
lithisoyefinfrostruttuseardWarcr Manernost 

7 	General 

73 	There is a designated bolder Of approPriate radio certifkate haldisti PtirharY respnrtsibility  for 	 • Yes Cl No 	Ci N/A 
radiocoffirnunications during &stress 

7.2 	On board passenger ships mere is an assigned bolder of appropriate certificate perfortning only 	 0 Yes 0 No ■ N/A 
radrocommunications dunng dist ress incidents 

73 	Ertng able to inItia ce transmission of tiktrens alerts by G MOSS radio instapar ons from the positi n from which 	i Yes Cl tip 	p N/A 
the snip is nonrially navigated 

7-4 	Thebe are radio records (lOglavailable on board and property Rept 

7_5 	Radio emergency lighting for adequate illurnination of the r diocontrols for operating all GMDS radio 
equipment 

7.6 	Radio installanoris (ready ~Red with calisign, NIMSI and other radioiodes/numbers 

7.7 	Adequate and up to date radionautical publications for the Intended voya ge 

7-8 	There are adequate spare paits and tools 

7.9 	Existing required G MDSS radio equipment conform MED 96/98 twheeirnark) or Administration List ot Type 
Approved Equipment 

Replacedfrenewed regulier: GMD55 radio equipment conform latent arnendment MED 96/98 (wheelmarir) 

8 	Anten n as (SES, AIS-VHF, MF, VHF, G PS, N avtex, etc.) 

p Yes pNo 	N1A 

fill Yes 1) tbr) 

Yes 0 No _.....f  N/A  

1111 Yes a No 0 N/A 

• Ve5 0 No Cl N/A 

II Yes  0 No Cl N/A 

IIII Yes Cl No Cl N/A 

232559 

83 	Correct skins 	 ■ Yes 13 No 0 N/A 

82 	Correct polarisation 	 III Yes  Cl No p N/A  

8.3 	Absence cd dtfeas 	 Yes Ci No  0 NIA 

8.4 	Correct coaxial cabies and connectors 	 111 Yes Ci No ❑  N/A  

8.5 	No water penetration in to the antenne cable 	 III yes_ CI No _,_4 rtt,t 
8,6 	Safely away from thterfeting hip-power energy source-s 	 ■ Yes D No  13 N j A 

8.7 	Withstand the suain from swaying and vibtation 	 ME Yes 0 No Cl N/A  

8.8 	If vore antenna, protected against breakage by 1rteak hnk' 	 C3 YOS  ED No 	II tiffi 

8.9 	Tuner satisfactority earthed 	 0 Vel 0 No A NIA  

.8.to Correct insulation 	 n  Yes n No ■  N/A 

8.n 	MF/EfF antenna psotected agarnst being tocrehed accidentatly 	 0 Yes  0 No ■ N/A 

Sla 	5.1k distante to oever antennas 	 Cl Yes  CI No R N/A  

9 
	

AIS* 
9.1 Manufactuter 	FURUNO 

9.a Type 	 FA-150 

9.3 	AIS operatel from, 	- Main source of energy 	 ',Yes 	 No  pittA_ 

• E mergency vunze of energy 	 C) _Yes Cf No 

- External GPS 	 • Yes  Cl No Ct N/A 

9_4 	Antonl test report tssued (way to be attached to this report) 	 r yrs ..S1 No p  
9.5 	tri efficient working conditien 	 181I Yes 0 Ne ©N/A 

* 	Daging sarkog ~enger ships <Jaagt engoged te damestic trade maybeatropted 

et, 3s.c5 13  of ri 



■ tee 0  No  61 N/A 
■ Yes fl Ng t.J triA 

	

N  o 	0NIA 

• Yes 0 No C3  N/A  

O No n N/A 

O N/A 

• No 	N/A 

• Yes 0 

▪ Yes 

• Yes E3_ No 

ei 'feb ri No 

II Yes 	0 

■ Yes 

P r4 A 

G N/A 

NIA 

• N/A 

P—ML, 

• Yes 0 No 0 N/A 

r71  

• N1A 

Yes 	 NIA 

No 	n  N fA 

TY:A 

▪ Yes  R No  Cl IVA 

YeS 	 N/A 

Yeg 1:3 No C3 N'A 

■   Yts • 	0 IWA 

O  No  A NIA 

o  0 N/A 

• YeS 	 roA 

€3 Yes 

■ Yes 

• Yes 0 

koeping armer operaces Non 	 or enefgy  

- Emergencysourte of energy 

- Reseve sour<e ef eAergv 

orrnstsip radio 

nt 

e 

!arm button(s) 

0314 

Report 

10 	Primary VHF 
Manufacn;rer 	SAILOR  

Type 	 1 RY4622 

Mreaswing 	- Output High Power 

• Rellected Power 

Lupus Luw Power 

0 

y  

10.4 VH perates (re, 

u 

Reaerve souree of energy 

Control of VIJF cn rtav gaii n bridge cens enient to tt.e ronning pos1 

10,5 Cznect operation ot tenttrots (e.g. P11"-swisth, squelch,voagne. DW, Gu 

10.7 Correct reaciability disgayuoit 

orred oaerari I6'13 - 16 

Corscctap 	n dwntieis fur genera! COITDTIU 

10.10 Correct reception and 2001131[0  

Radio survey 
man FrAntohniehtandfm 
itnp of infranruttoe end ncrv 

3600 	 

430 

rgy 

11 	PrimaryVHFDSCcor#trallerincludin 	hkeepingreceiver 
11,1 	Manufactuter and  

type 
(enlyitseiviciteel 
primary VtiF) 

11.a Providec'iu,irhautoroatie position update trein 

• GNSS Manufacturer FURUNO  

- GNSS Type 
	 32  

.3 	GNSS incIudrng 	A box operares from 

er8ei ysource of energy 

;La Separat • 

11.5 MMSI program d 

11,4 Protected aga 

11 7 Correct date 3 

	

ti .8 (orrect 0c-rem 	controls 

11-5 Correct readabhty display unit 

C 	 ar eb, 70 (chetked by100305 	e 
	

rpen ent) 

11,11 Corrett 	eption 	warchkeeing receiver (transm ed by test equipment) 

11.'2 Gerrecc visualiaJdible 0Sf.: 

Watchkeeping receiver capable of ma 

g.r.99.es I ir te ut 

232559 
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Report GMOSS Radio survey 
fluman Environment and Ttanspon Inspectorak 
ktrn(stry olinfrogniaule angintltr hl pigment 

12 	Duplicatecl VHF 
12.1 Ma nuratturer 	I  1:47A  

12.7 Type 

12.3 Meastoing 	- Output High Power j 	 

kelletted Power 

- Output Low Power 	 W 

• Deviation 	 Ha 

frequency tolerante 1 

12.4 Duplicated VHF operatel front 	• Main S0117Ce of energy 

• Emergency souree of energ-y 

- Reserve source of enorgy 

12,5 Control of VI* on navigation bridge convenient to the conning position 

12.6 Correct operation of controts (es PTT-swItch,squelch. volume. DW. quiek select 16 etc.) 

12.7 Correet readability display unit 

12.8 Correct operattonon channel 6 - 13 -16 

12.9 Correct operanon en channets general communicshon$ 

laad Correct recept:Jon and auditmitty 

1 	 Duplicated VHF DSC controller 
13.1 Manufactoter and 	tN/A 

type 
(ortiyifsergratel from 
Ouohoted VHF) 

13,2 Provided with automatie prxition update (tem: 

- GNSS Manufacturer IN/A * 

- GNSS Type 	 • 

C/ Yes Cl No II N/A 

Cl Yes Cl No *N/A 

gyes 	No,  NI N" 
Cl Yes Cl No  R rafa 

fl Yes ❑ No a N/A  

Cl Yes C) No II N/A 

Cl Yes Cl No R N/A 

Cl Yes  Cl Ni IN N/A _ 

OYes fl No ■ N/A  

n yes n No 

tri yes ti No II N/A 

Cl Yes CI No INA 

Cl Yes Cl No 	N /A 

Cl Yes  Cl No 	NAL1 

232559 

13 3 GNSS indult g NMEA box °petste% from: 	- Main source of en erft 

• fmergenry sour ce af eriettu 	 fl Yes, _ rl No 1111_!%"_, 

Reserve source of energery 	 1:3 Yes 	No a N/A  

13,4 Separated VH1 OSCcantrolier/wattlikeeping receiver operstes from: - Main source of energy 	 ❑  Yes Cl No_ 1 N/A 

- Ernergenty source of enere 	 Cl Yes Cl No 1111 N/A 

- Reserce source of enere 	 p Yes ri No Ik N/A_ 

13.5 MMS' programmed conform ship radio licence 	 Cl Yes El No ei N/A 

116 	Protected against Madvertent achwition of alarm burron(s`, 	 Cl Yes Cl No bi N/A 

v3.7 Correct date and time 	 CD Yes fi No IE N/A 

13.8 Correct operapon of controls 	 NJA 

13.9 Correct resdabilny display unit 	 C3 Yes Cl No Nl N/A 

1110 Correct transmission on eh, 7cr (chetked by mea ns of test equiprnenb 
	

Cl Yes Cl No el WA 

1111 Correct recept ort en th ?o (transrnitted by test equIpment) 
	 c Yen D No a NiA 

13.ta Correct visuatiavdible DS-C alarm 
	

In Yes 1:3 No f N/A  

ia 



■ Nf 

0  No 1111 

n Yes 0 iia  ■ N/A 

Cl Yes  0 No 11 El/A 

O YeS 0 No  11 NIA 

• $ Ls  No 1111 N/A 

1 Yes 0 No 111 

N 	11  

No 	1111 NtA 

ie N? 

■ NJA 

1111 N 

■ 14,1!-‘ 

o 01 N/A 

Yes 

0314 

Report GMOSS Radio survey 
Hurnan Environment and Transpott Inspectarite 
Alalstry of Liften:lictor ondWiter Marragernenr 

MF radiotelephony 
14.1 
	 11,im  

e 

fectcd 

tante 	 Hz 

144 	Me 	on 	AT873 ar :g7 

- Output High Puu er  

- Reflected Pootcc  

145 	hif operatesfrom: 	•Mainsotrceoferteïg  

Emergencys urc 	,ergy 

• Rxst we- 5010(e Pf en ge1Y 

r4.6 Correct antenna tuningtn Mf band 

14,7 Correct rnodulation on J and laEl 

143 	Correct opmetion u f controls 

14.9 Correct readabltny disolay unit 

14,10 Correct opera [ion on 21132 kHz 

14.11 Caffrit ootratian on frequenoes for genentornm 	atinns 

14.1? Correct reception and audibilay 

Pooi  

MF DSC controller including 	7,5 kHz watchkeeping receiver 
d 	l N/A 

It 	prd 	fr 15:z Provided 

15.3 GN55 Manufacturer 

15-4 Type 

Separat 	ntroltenncluding wat fikeeping rets0,1Cr operates trom: 	- Main source of enurgy 	0 Vei Cl Ala 	II EHA 

- Em er ger$cy u srct cf merg j 	Cl Ycs 	Na I N!A _ 

- Reserve scrtrrte of energery 	0 Yes 	C1 No 	II N/A 

GNSSintluding 4 ra 	e overat ra 	. M.11r, sou c ofenergy 	 Cl .Yes Cl Na 	11 N/A 

- Ernergency 	ce of energy 	 C1 Yes 	o 	III NIA 

- Reserve source of enereery 
	 O Yes 

15.7 MM5 pro¢-arrne iontorrnahiprzdiatïc€ntc 

Protected agmirrst radve€ten. activation ot alarm botten(>,  

15.9 

15.m Correa operarinn dttasttrats  

Correct readabllity di ;14y unit 

	

5.1Z COIred transmission on an37.5 kHz (ril 	d by a 	Quipmenti 

11131,3..C5 i 6(4111 

N/A 

ri No ■ N/A  

■ N/A 

Cl Yes 0 Na ■ N/A 

Cl Yes  Cl Na 111 N/A,  

Cl Yes 0 No 11 N/A 

n Yes n Na INA 

232559 
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Report GMDS5 Radio survey 
ffurnan Tnviruninent and Transport tnspettorate 
Minato,  of In [resolutere Ond Water Management 

15.13 Correct reception an x187.5 liffi (ttansrnitted by test equipment) 
	

13_Ye__Cl No _■ N/A 

15.14 Correct visualiatidible DSCalarrn 	 Ct  Yes f2i No 	III fttjA 

15,15 Watchkeeping receiver is fixed on ?Am ittla onty 	 O Yes 0 Na i N/A  

r5-16 Watchkeeping receiver capable of maintaining tentrnuoui watch 
	 ti Yes 0 No a  N/A  

1 6 	MF/HF radiatelephony induding NBDP 
16.1 MFiHP manufacturer 1 NiA 

13.2 Type 

16.3 NfibP martufatturer 1 
and type 
tonlyitsepersteriftom 
Mf/fift 

16.4 pisplay vort 

165 NBDP printer 
manufacturet 

16.5 Type  

16.7 Measuting 13E on 	 8 Mitd 	ta MHZ 	 23 MC at &a kW 	 tiS Milt 

- Output Kgb Power 	j 	W 	W 	W 	W 	W 	.0 Yes  0 No III N/A  

- Reflected Power 	W 	 Ui 	W  	W 	W 	p Yes I? No  81 N/A 

• tequeneytaterance 	I _., 	W 	W 	Ni 	 W 	W 	0 Yes 0 No 18 N/A  

16,8 Measudeg he on 	21a75 bit 	8414.5 liff2  

- Output High Power 	1 	W 	W 	 0 Yes n No a N/A 

- Refiectect Power 	i 	w 	W 	 ci yes Cl No JO NiA__ 

16.9 MTINF including NOOT'. display unit and printer operatel front 	- t4ain source af energy 	 Cl Yes 0 No 	ill `N)A  

Emergencysource of energy 	 Cl Yes 0 No 1 ff/A 

• Reserve source of energery 	 n yet in  No el .. Mi 

16.10 Correct antenna tering in ME band and all Nl bands 	 fl Yes CI No 111 N/A 

16.11 Correct modutabon on J3t and )7.13 	 fl Y!s __ D No _ IIII N/A _ 

,.. 13,12 Correct operation of controls 	 13 1!, s _ CI Net 	lie tit ,,,.,  

16.13 Correct readabidty PrtfitiF display unit 	 fl Yes n No 	III  IVA 

16.14 Correct operation on IMF/HE tetephony distress frequenties 	 0 Yes 0 No. MI 1.4/A 

16-15 Correct operetton on frequenties for generat tommunications 	 0 ye ,C1 NoIIII N/A,  

16.16 Correct reception and auctibility 	 Cl Vel 0 No11111 NZA _ 

NODP: 

16.17 Answers back pi ograinrned conform stop radio  tationlinme  

16.18 Correct operation af keyboard 

16,1g Correct readability NOP display unit 

16.2o Correct eperatron of NBDP unit 

16:2‘ Correct operation o( N808 instaliation by test with toast radio station 

El yes n No ■ Nak 

CI  Yes 0 No II EVA 

Cl Yes 0 JNo ■ NZA 

C yes Ci 	ti/A 

O Yes 0 No IIII NrA  

itt,j ,e31 .70flá 

232559 
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Human EmituntatMt and Tin,* 	3 

AiMistly of Infrfflitrucivve ad War Mana 

0314 

17 	 OSC controller including scanning watchkeeping receiver 
1.7a Maufacrarer and LN/A 	  

type 
fore'y fseperated 
(tem MEINE) 

17.2 hg bSC controles mcwding w 

17 	Provided'ty th auto xsa  

17,4 GNSS Mam facturen 

i7.5 Type 

17 t5 GNSS ïrlilvdirg SïMEA 

d tontsnip rads:, licenc 

17.11 :Freteétedagaïn lradvertentacuvan'onafalarmbutans) 

17_9 Correctdateaudtime  

i7.'ra tarreer v eraticgt of c 

	

Corea adaladlty d 	sf 

	

rrett traosmisP co 	 F PSC distress free  

17.13 Correct receptien 	MF and NE PSC disvers frequencies 

17.14 CorrestaesuallaudibieCSCalarrit 

17.15 Watchketpmg receiver capable al marntaïring contin  

t rot e of ener 	 C Yes 	No • N/A 

rgerrcy routergY 	 EI Yes p No S N/A 

so rtero(ertergery 	 in  Yes  n 	ikipx  
• Yes n 41A 

13 Yes n No *N/A 

f ï Yen C7  NO 

Cl Yës 13_,,,,No 	II N/A _ 

ELN/A 

rl  Y 	N 	II N/A  

o Vee  i No 114 NIA 

Cl Yes rr No ■t)A 

O Na 

Cl Yes G No 
	tNfPt 

Cl 

0 Yes Cl No  

Cl Yes O Na 

11' 
	 perate.s frorrs: 

ram. 	- Mail} oowce af t  

Emergenty sou< 	e 

• Rese 	 er eter y 

18 
	

N avtex 
factur 

!F1X•700 

18.3 	 a 	 tion bOdge 
	 MI Yes n No  n NIA  

18.4 Cirtrectvisualpacítstealarm 
	 ■ Yes n No 	0 	A 

18.5 Correct read.ablitY Printer 
	 111 Ye3 	n Na 	0 N/A  

r 9 5 Cotrett readabdrty display unit 
	 • Yes 0 Na 0 N/A 

18.7 CGrrert nom`aalatUe message memory 
	 ■ Yes Cl No 13 N/A  

19.8 Correct receptien of navtex méssages or. 	- 519 kHz 
	 MI Yes 	Na 	Cl N/A_ 

• 490 kNa 	 11 Yes 0 Na  Cl N/A 

vost 5 kFla 
	 Cl Yes 	 N/A 

111 '0 .> t A a/l& 

232559 
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Report GMOSS Radio survey 
Nutnan tm/immer. t and Danspott Lhipectotate 
Atinis-  19 af Infraoruhare and Water Management 

19 	EP1RB 

tg.i Mantitacturer 	9TRON  
ga Type 	LTRON 608 

igj 	te-ration ot EPIRB I WHEEU4OUSE AFT 

19.4 Appropnate positron (or secundary rneans of Mening 

19,5 Annuol test report lss red (copy to be attartied to !Ns report 

19.-6 Share based maintenance test report tnot exceedIng 5 years) on board 

19.7 bi eflicient werking c ondition 

20 	Search and rescue locating device 

20,1 SART 	SART manuferturer 
manutacturetes)and 
typees) 	11Vic  NIURDO 	 I  R/9-3 

Yes D N* 13 14,(A  

Ik Yes LI No_p 

• Yes Cl No 	NJA  

II Yes Cl  No 172 N/A 

202 AtS-SART 
manufaaurer's and 
types) 

AIS-SART rnanufactlieer 	 iype 

20.3 Pattery expirydatees) 1,0912M2 	 Yes 	No 

Yes 111 No 

204 LA:K.11;1341's of the 
	NAV BRIDGE EXIT STARBORD SIRE  

device on the ship 

ati.5 1s there a device on toch side of the %hip 
	

C3 Yes , C3 No 	N/A 

zo .6 Ready (or rapidly transfer to surytyal c raik 
	

Ik Yes  C2 No (2 N/A. 

ao.7 Ofte devic e in free Fall Boot 
	

C] Yes n No or N/A 

20.8 Correct water ligfitness (no da inage/cracksiwater ingress) 
	

•  Yes C3 No Cl N/A  

.20.9 Provided with pok or cutter arrangement 
	

al  Yes 	No IJ NLA 

to.io Equiped with buoyant lanyard 
	

111 Yes ri  Ne O NTA 

aosi Readable brief operating mammons on device 
	

IE Yes C1 No E3 

20.12 Means to prevent fradvertent a cuvation 
	 ▪ Yes 12 No 0N/A 

zo.13 Correct operabon art g Gliz radar 
	 ▪ Yes D No a N/A 

20.14 Correct visuatfaudible alarm 
	

Yes 	No 	1:1 N/A 

cy f p ah. 

232559 



C Yes C3 Net 111 NIA 

C Yes r]  No a N/A 

O Yes 0 No a N/A  

C Yes n No  1 N!A 

Q  Yes B No  

CI Yen  el No al N/A 

tA 

	

C3 No 	111 N ir4 

	

o 	N/A 

Naa N/A  

Cl No SI Nie;  

0 Na 111 N/A 

0314 

Repo S Radio survey 
tm n ttmentattd Transport trts 

Atoeistly of I 	 and Wow MongentiC. 

GMDSS Prima hip Earth Station 

ityA  

	

t.3 	panter type 

21,4 Display unit 

	

ahs 	MQhfc ntirn.ber 

- Main source 

Emerge Cy tur ce o ehergy 

• Reserve SOUTee of energery 

„, 	Promded with avt 	 172 

21.11 Protated ag2,n,-st ;n. 	 c 

21.9 Testing distress alarm un, t 

reet date and time 

Correct opvatten c,  «.1t3t.rts 

21.12 Correct operation af keyboard 

reet readabiltty displayuret 

21.14 Carrest readabitity printer 

21.15 Correct 01,ual/audible alarm 

a1 3 Cortect operathin byrneafts of 	t 

laan buttclnlsl 

22 	GMDSS Ouplicated Ship Earth Station 

Marufa rer 

Type 

223 	Printer tYlm- 

a2.4 Display unit 

humt er 	i  

5E5 operates hom: 	- Main so 	f energy 

our e of energy 

- Reserve source of energery 

22,7 Pros', 	ith automatie posioor update 

r2.9 Protecti d agairnst Odvertent attivatio11 cf olá!tn buttonlsj 

22.9 Te tin 

2232 Correct date. and tinre  

22,11 	P 	controls 

C 
	 lïdn f keyboard 

2 
	 bildi display vert 

22.14 Cerretreadatrihty-  pnnter 

22,15 Correct v,sualpudibie alarm 

ar.;.16 Correct operanon by means of a test Cali 

1:3 No  1 N/A 

No ■ N.!A 

❑ ven 
1111NIA 

CI Yes t7 No a N,'A 

É3 Yes G3. No 	N/A 

n Yes 	 rviA 

C 	 N/A 

Ct Yes D N- 

C 	C Nu 111 N/A 

C Yes 

n ves n Np  111 N!A 

D Yes C3 Na R N/A 

112-, 32 	loot 

232559 
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Report GMDS5 Radio survey 
HuMan Environment and Transport inspectorate 
AUntstry 3fInftasnrune and WinerAhroagereret 

23 	EGC eceiver 
23 Mantrfacturer, in% 

type and printer 
(enty irseperoird 
(rom primo« 
doplireted SFSJ 

23.2 Correct vtsual/audible alarm 

23.3 Corrett readabitity printer 

23.4 correct readatitlity display unit 

23.5 Correct receptiori of EGC r.iessages 

23.6 Located op navigation bridge 

0 Yes t  Na 	N(A  

No 1124/A._ 

Yes Cl No ■ N/A 

f3 Yes 0 No ■  N/A  

n  Yes 01 N-* • N/A 

24 	GMDSSportabieVHF* 

241 	Manutacturer(s) and Akinufecturer 
type(g 	

1210TRON GMOSS 	 

POTRON  GMDS 	 

1e 
eyn20 GMOSS 

232559 

24.2 hleasuring 	Devietion 	 r requerny toterowt 
Deviatfon and 
requeriry roterance 13200 	 -20 	 Hz 	 $ Yes 	No  0 N/A  

L3400 	i" 	•Hz 	 Yes n No LI N/A 
Hz 	T  	 Hz 	 CJ Yes  Cl No  1 N/A 

24.3 Prirnary hattertes 	 1111  Yes 0 No 0 N/A 

24.4 Correct ton-reglateabt e .seals 	 ■ Yes n No Ci N/A 

24, 5 hattery's enallydate's 107/2022 _  	MI Yes 0 No 0 N/A.  

[0712022 	 IE Yes  0 No 1:31 N/A 

0 Yes 0 No • N/A 

24.6 Highly visibie 	 ■ Yes 0 No 0 N/A  

24.7 Correct waterughtness 	damageftracks/water ingress) 	 1111 YesCl No n N/A_ 

24.8 Provtsión for in attathment to the clothing (dip) 	 yes  D No 0 N/A  

24.9 Piciwtted with gins; StraP (ar rmkst,ap wi(h wek link) 	 ir Yes  fl No 0  N/A 

24.10 Readebte operating instructieris oh device 	 Ik Yes 0 No 0 N/A 

24.11 Correct Operations of controls 	 YasF̂ P14.0 yPl 
24.12 Correct operations on Ch.16 	 1 Yes Cl No  13 N/A  

2413 Correct reteptton and audibilay 	 • Yes 1:1 No C3 N/A 

2414 Charmes programmed as singie-frequerty channets 	 I Yes 0 No  0 N/A 

* 	bosting snihng possmger stros terbfiedronlorm aoo9/45 
- elan C and D rewire two GP-4055PdtUble VHF 
- dus A and B reluire Mree GMD55 portable VHF 

itT.,t$ os t teat ti 



0314 

Report Ge1055 Radio survey 
Hurnan tnvtIonment and Transport Inspectora te 
All!w(4,  optifrostractore ond wor rmanagrarn; 

Addiiictnal requiremlentspass'errger ships 

251 	Distress panel forinitiatíngadistress alert "* 

25 	Mansifacturer 	I N/A 

253 Type 

a3 q Di trens alarm panel for indieaune receiv 	alerts * 

Manufacturen 

Type 

Instalteriatttrecornin2posfton 

25.6 Puste d apinst inadvertent ach-station c f afarm buttoffl.s; 

ze 9 
	 uditte alarnt 

›.54c Additi 

	

	
4 

ij 

z5.11 Marufaceurer 

ayaz Type 

Cl No 

E:1 

n No  ■ N/A 

C1 Yes  D No ■ NjA 

bye, n  N a to 

tratrcr 	 PiRti is nol 	 C1 Yes 	E2 No  
asiliont 

25.13 AeronauttalVNF fint appilrabe 	'Meg eassenger 	d zo 	zooe/ 

2514 Manufa. 

2535 TS'Ve  

n Yes n  No 	NIA 

25,14 Perron kal VHF 	t f 
	

Main so 	of energy 

- Ernergency souree df energy 
	 • Yes 

Reserve souree of energy 
	 n Yes 	 lf  N/A 

Prfmary bottel-fes 
	

CI x 	N/A  

• Yes 
	

N/A . 

2512 fgeaseinng 	121, 

Frequeney tolerance 

Output Higli Posver 

f?eflected Pow Lil 

2g.r9 Correct rr.odulation 

as.zu Device is er a colour wh h dísi nguïshes it frorn p¢rtat)le Gh1055 Sirt 

y indirated on de 	 or erner eriry totriMUnitati2l1.5 witti air 

eerlef optt:ating 

25 2 	e ad:bent>,  display unit 

ration of controls 

t operanonen ch.12L5  MHr 

e et operalfon cii Ch. u3.1 MHr 

C d. 	udibility 

trI.StirlS Stáng aussrogetrhps ertufted om; 	o 	Er 
Distrens tel:ir:SE) oaarl raat reouired if the conti n 

the payigerion t e. hhel the GMD4.5 rodbc 1.rsstolfEt or is wr h'm neoti 
• ans 	hut the GfrIDSS redo irbroutlem ihin ra rrh at the c4rsns y postion.  

rrcene distress &w is 
thé 4,49ollon cora" where GMDSS raio aso Mica es .v in recKh 

e Ioking infO Oirunr d ecnnious Moffin of the lounion af the GM 
cornreortration helween the coming pastrEon and the loconon of the GhIDS9 rdái 
rrey breisel, for tha aurpose) 

Cl Yes G  No  

n Yes n No A 

l'es Cl 

e 	13 

fl  1re5 n No 	111 

Yes  

13 Yes D No  $ N/A 

f3 Yes Cl No 1 f4/r! 

13 Yes 	 N/A„.  

n Yes Cl No IR N/A 

• Yes f7No 1124m 
n N/A 

f• 

N/A 

bèiIt3 Egge te in 	e rh} 

ondrrhook 
fiortobleGAID.5.5 VHF 
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0314 

Napor á GMDS5 Radio survey 
Kurnan Frnitronment and Transport Inspestorate 
Mirsistartnfrasovntre and wow Mar:asemen: 

26 	Reserve source of energy including chuger 
261 	Radio battery 	ICENTURION 

Mant; facturen 

26.2 Type 	 j IMF CALCIUM $7113  41 

25.3 Total number of sets 

264 Voltage per set 	112 V 

26,5 Total available 	124 V  
voltage 

26.6 Capatity per set 	LrlAh  

26.7 Total avarlable 	71 Ah 	 
cepacity 

26 R Location 	1 BATTERY BOX COMPASS DECK  FRONT 

26.9 Operating duration EI i huur 	reciLed capacky (1,4  ir  a xttoad) 	 Ah 
and required caparity 

Cl 3 hapt 	requited caparity 	21,6 x  3 211..ead1 	 Ah 

ei 6 hours 	required capatity (14 x1,25 k 6 ic lload) 	 Ah 

2.53o Available capstitisufheent tor required capauty 

2611 Correct siting and installation 

2632 Intrinsically safe el ettrical installations, if kicated in battéry room 

2633 Waming of explosion dangers displayed mar batteri 

2634 No equrpment requiring lowe voltage Mao the roral voltage ronnected to part of battery bank 

2635 No Mixed batteies in the battery bank 

26,16 Frovided with suftla ent ventdation 

26,17 Securely braced to remain tirmly fixed under all sea COnditions 

25.18 only required GMOS5 equipment r s connected to reserve source of ergy 

2619 Datterfes: 	}light« speciiie gravity 11111A 

towest specificgravity 1N/A  

• Batte? analyser 	I  MULTIMETER  

25.2o Conditien of battery sufficrent for required capacity 

25.21 Change over from marn/emergency SOUlle of energy to reserve source of energy 

■ Yes 0 NO 0 N/A  

1111 Yes a  No a N/A 

El Yes 13 No • NJA  

111 Yes CI  No 0 N/A 

111 Yes El No Cl N/A  

Ot Yes Cl No Cl N/A  

■ Yes Cl No 0 N/A  

11 .Yes_p No  Cl N/A 

■ Yes CI No CI  N/A 

▪ Yes  Ef No Cl N/A 

11 Manualty 

• Autornatitally 

25.22 Change over clearly labeiled 	 Cl Yes, t.3 No R N/A 

26.23-  Manual change over switch readily accessible to operator 	 Cl Yes Cl No 111 N/A 

26,24 Mama! change over switch lusated on navigation bridge 	 D Yes ci 

25.25  Automaticat (hamer I FN ELEKTRO 
Manufacturen 

25.26 Type 	 114E1420 

26.21 Capable ot rectiarging vitthin -to hours 	 Nl Yes n No 	N/A 

26.28 Froyided wi4ivisuar indications that Ic is sviitched on 	 ■ Yes 0 Na  0 N/A 

2629 Indiration of hufter/ voltage is availahle on the navigation bridge 	 11 Yes C1 No ©N/A  

25.30 Indication of  charge/d.scharge current is available on the navlgation bridge 	 II Yes D No C1 Nilt 

26.31 ~Me alarm and vastpi indication on the navigatron hndge inchoung an interrupuori of the shgys suppty 	0 Yes f3 No II N/A  

r • 42  Cb 110118 

232559 



C? No 

	 0 N/A 

No n N/A 

fl  NiA 

*Yes f1 No ° t̀4/4  
Yes Cl No C N/A 

(1 Y e# Ng g 

* Yes 13 No Ci N/A 

A YesCl No n_NIA_ 

13 Yes  C3  No 1119N/A_ 

a Ye 

0 

P_ Yes._ 

13 Vel 

Y. 

PY 
• Yes 

Cl Yes 

Oyes 

N/A 

II N/A 

0314 

Report GNIDS5 Radio survey 
Hornart no:komen: and Transpott inape  
Ministry ol'Infrattnrrunte and Water.  anagement 

Radari 
27.1 Manufacturer 	ItliRUNO 

g7 z Type 	 IFE2.2117  

27.3 »kb band 	X-band______ .S-band 

27.4 Radar operatestro 

su 
	 C Yes 	 

27.5 Plottingfaci 
	

O  Yes 	 Nps_ 

• Yes b fit 
 

al N/A 

RPA 

21.5 
	 ay area  cGn 	 onnage 

77,7 Radar scanner ïn a« 	 P 

27..8 Amenna station sufficienttpm 

27.9 No blind sectors froio right ahead dïrectlon ta 22,5 de pees a#aft<ttte beam 

27.10 Eche strength not dispiayed n different telour% 

27.3; Correct readability display unit 

27_12 Correct operation of controls (Gom, 	STC, ETC, 7uning, E f etc) 

.2715 Correct operanon on 211 ranges 

27.14 Correct performance of targets on 

27,15 hlears of performance check 

Radarz 
t tata 

■ ?t• band 	 ,d 

Main o rc 

Emmen() Sou/CC of ertergy 

▪ EPA 

-ATA 

• ARPA 

y area cooforro vestei sae/toonage 

a:ccrdarBewi!h Bompass safed 

28 
4rastu  

)d.a Radar operatesf 

293 Pfoïting ciirtre4- 

enna rotatton sufficient rpm 
	

13 Tt0 	 N/A 

29.9 No bilnel sectors trom right ahead dre tricot to 
	

degrecs abartiffie boem 
	 Yt 

28.1Q E (ho strength not ci;spayed In do ffereit colours 
	

OYes 

283; Correct readability drsolay unit 
	 n Yes 0 No 	i NIA__ 

29.1z Carrertt operatron of c-c-Mrt:11s (Gam, V 
	 • Ye.s  	N/A 

29.13 Correct operation on ai; ranges 
	

f3 fes 

2934 Correct performance of targets-  on dIstalai ulut 
	

0 Yes 	No 	i fli!A 

af per rorrnance check 
	 pyts C7 No ■ NIA 

itflpte,, I 14 Ms& 
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0314 

Report GMETS5 Radio survey • 
Human Environment and Transport Impecterate 
Ministry af hyrtastna-ture and Nar liiitriastft2nt 

29 	SSAS 
zg.1 Combined with G MESSluIrlmY  SIS 	 0 Yes  0 No • N/A 

2g.2 Cernbirred with GMOSS duptroted 58S 	 fT Yes fl No 

eg-3 Manufacturer and 	1N/A 
TYP,e 
Only if seperated 	I 
from primo« 
doolkatedSCS) 

29.4 SSAS operat es front: 	 Main source 	 0 Yes   0 No ■ NtA. 

- Another appriate source of energy 	 f3 Yes n No ■  N/A 

zg_s A minimum of bye activatron points are provided, ene af which k an the bridge 	 0 Yes 0 No II N/A  

ag.8 Protected against inadvertent operatian 	 0 Yes  0 No  

2g.7 s hou kt net be necessary to remove seals or break any lid Of cover 	 0 Yes 0  Na 11 N/A 

2g.8 When activated 5SAS continues the aken until deactivated and/or reset 	 0 Yes n No  III N/A 

ag.g Transmission securn alert without an adiustment of the•radie system 	 CI Vet n Na 	N/A  

zgao Tra riSini$SiOn initiated by SSAS activation po nts inciude 2 onfriste kient ker 	 C Yes Cl No  • N/A 

zg..; r Transmission inckides the ship identity 	 C3 Yes  EI  No IR N/A  

zgiz Transmission indudes the current positron associated imith a date and time 	 C Yes el No M Nm _ 

29.13 Trartsmisben does noz rake ptt aiwt7ton board chip nor alert otter stufs 	 C Yes 0 No r N/A  

29.14 SSAS is capable of beng tested 	 Cl Yes Cl No A  N/A 

30 	LRIT 

303 	combint0 with GMOSS prlinary SES 
	

Cl yes Cl No _1 _N/A 

30.2 Combined with GMUS dUPtiOtedSES 
	

Cl yes 0 No 

30.3 hlanufacturer and 
type 
(anty if seperated 
((omkaadt)/ 
dupfirotedS5) 

30.4 tralioperates front: 	 - Main source 	 C Yes 0 No ■  N/A 

• Ernergencysouice of energY 	 0 Yes  n No ■ N/A 

Reserve source of energy 	 t7 yes_ 	 !VA  

30,5 Capable of being switched off Cc ceasIng uansmission tRIT information 	 0 Yes 0 No 1111 N/A 

30.6 Conformance lest report on board rtsued by Admimistraborts recognized test ASP 	 Cl Yes  0 No  II N/A 

30.7 Equipment used to transuirt LRIT information stilt the same (no charge, 	 Cl Yes L7 Na 	N/A  

30.8 No transfer to the (tag of another Contactittg Government 	 El Yes  0 No  II N/A 

30,9 Correct function of tata pment tised to transmit IRIT information 	 r? No 	111 N/A _ 

conferrnance test report on board t conform actual situation/detace 	 0 Yes 	No■ N/A 

232559 



itie d.ro .4-4f rveysoli 

4Vithin thtee month  
- Wittin [twee monih 
• Within rh ree month 

date. 

de 

efore the final anniversary date, 
efore or after the anniversary date. 
efore 	 the second cr third anniversary 

0314 

Report GM055 Radio survey 
riuman Environment and Transport trope -stoute 
Ministry af trifreencture and Water Mauwen en: 

Explanatory noten GMDSS Radio survey report 

All requlred equipment shall be inspected and wnte down in the GMDS  
Radio survey report. Additional equipment such as AIS andéer radar, 
syhleb is on some chips not (yet)required, shall be MSPected and mirte 
dovmm in the GMOSS Radio survey report. 

V.,  Correct 
N = No good (result ira deficiency) 
N/A m Not a pplicable 

Al the form is suitablefordlffere  
and all lines in the reportwielap 

If a window is not appi cable, for inetancethere is no duplicate  
the window of the duplicated VHF may be left blad. 

• If in a window one line does nor appty, for instance le concerns 
existing chip which, does not have to comply eo the relevant tin 
is eherarredAulb2C) 

The ongn al Report GMDSS igned by the radio 
surveyorandthemastertotofncerorfepresentativel, after which the 
report shal I be handed over to the masterïskipper or represen ta rive. 
The digital version of the report (including EPIRI3 and if applicable the 
AIS annual rest repen) shall be sent the same day by email to 
11,401)i1ene, nl 

If a re-survey due to deficiencies ts necessary, the re-survey shail e done 
within the above mentioned period 
lf the nature of the deficiencies is a tin 	 a re-survey shall be 
done before the sliep departs, 

it tv iy taw ~al kind t raf ty ertificate
vesscl may have: 

t Ship Safety Certificate (bas 	009/45) 
ISafety Certificate 

Sailing passeriger versels may have: 
- Passenger Ship Safety Ceroficate (baserf cm F112009/45) 
- 	Certificate of Seavvenhiness (related to Commercial Cruistng Vessels) 

SpecialPurpose Ship Safety C.ertificate 

Wessels do have all 3 mentfoned cerdficates)  

Information regarding fishing vessels 

nep daflirratsr eertilIiatt25 for fistring veirtri.s, 
CernficaW of Seaw 	(‹24 

cate of Comp 	ce(24 tre. and upwards) 

As a In eigisting lIshery (date of keel b efore -1999) 
sonse 	 ung fishing vessels are equipcd d5 10110W5: 

At V F/DSC class D with seperate DSC antenna 
• however, renewal of roosting VHF/DSC shall be type class A)R 

- 	A2 existing MF transceiver GMDSS INMARSAT-C 
• power supply requiremen“ conform GMDSS 
• MF/DSC controller and laIDSCwatchkeeping werver is nat  

required 
• however, renewal ofthe existing MF transceiver indudes also 

instaflationofMF/DSC controller and MF/DSC 
watchkeepingretenrer 

1.0Ala.s-S Portable virroi Itoard ftstinti Tessels. 
- Upto24m.: etre 
• 24 tn and upw-ards• two 
• 45m, and upwards three 

	

pc approved non-GMDSSponable VHF 
	ierchant  

board, if battetycharger has bee installcd on 
the bridge 
I shall be a GMDSS type with prirnary batte 

Search and ron« loraung dolce vn board hshingvemtehi 
- 	UP to 451m: 	one 

45 rn and upwards, trio 
if sailing area is northern region, eath survivalcraft and  
shall be fittedwith SART 

Aliciri board fithrn-  g ~eis 
- 	t5 in, and upwards, not later than 31May 2oia 
- 	iS in. and upwards, not later titan 3i May 2013 
- 	m. and upwards, not later than 31May ZOU 

45 rn, and upwards, not later than 31  December 	4 

~SS 'revel requiremeritt, 	írig chips,date ot keel he forr 
ut-011g« 
• Main source of energy 

6 hours on reserve source of poger 

CMDSS pottact regrrihretcnts new tas rpl (data afkerf after os-o. 
Main source of energy 
ErriergenCy saurte or energy 
3 hours on reserve source of energy, if emergency source of energy is 
capable of serving fora period Mat least 3 hours 
huur on reserve source of energy. if entergency source is capable of  

serving the radio insrallation fora period Mat least 6 hours  

reeiÍdol 
Any GMDSS shipboarcl equipment which is capable 	 nsmitti 
positron coordinaces as patter a distress alert and tistliich does no ave 
an Integral dec-tronk positionfoting system recciv 
interconnected to a separate naviagation receiver, if anc is installed, to 
provide that information automatcally. 

d of regulations, 	cl 

1/A 
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(10)(2e a),veu.n1 
(10)(2e) 
(10)(2e) 

0315 To: 	visserij 	©ILenT.ni] 
Cc: 	( (Onmeromar.n/~meromar_nl] 
From: 	.~#-M 1 VCU Safety Centre B.V. 
Sent 	Tue 8/7/2018 1:41:26 PM 
Subject HA-36 SCHILLHORN 
Received: 	Tue 8/7/2018 1:41:40 PM 
20180807143055594.pdf 

Goedemiddag bij ILenT, hierbij de certificaten van de vandaag door ons uitgevoerde On board control van de Zodiac reddingsvlotten 
van dek-IA-36 'S chillhom'. 

Met vriendelijke groet, 

Keurmeester 

VCU Safetycentre BV 
Vliestroom 10 
8321 EG Urk 

Postbus 21 
8320 AA Urk 
www.vcu.n1 

231888 
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(10)(2e) 

D2 Maritteme Spe 1-áli`it 
VU/ 571fe ,;cat,tr 

SURVITEC SAS 
[foute de Cpatenet 17210 Chevance ux France Z63156 survitec rou 

0316 

Certificate: N° 5827 E A member of 
ISSETA 
Inflatable Safety and Survival Ecluipment 
Trade Association Limited 

SURVITECZODIAC FORM No. Z63156 
COMMERCIAL LIFERAFTS 

CERTIFICATE OF ANNUAL ONBOARD INSPECTION 
FOR SURVITECZODIAC EPS®  LIFERAFTS 

Ship Name :  
Owner : 
International eau sign : 

v.SQUI_Lij_QIIN' HA-36 
V1ERO_MAR SEAEOODS B.V. 

IMO No  : 	8100612  
NL 
7 AUGUSTUS 2018 

Rag : 
Date : 

Capacity : 
6 

Type : 
TH TO PA EPS ALU  

Serial No : 
5FZ75E616 

XDC  

Date of manufacture: 
MEI 2016 

Identlfication 
N 

Fahric type : 
PU 

Length of painter 

34 
	

1 
mlinside 	 m/outside 

Max stowage height : 

25 
rn 

Gylinder N" 1 
Serial nurnher 	

YTX-051 
Contents CO2  

4,0 L 
Contents N'  

Cylinder N" 2 	Gelige N°1 

153719 
Gansje Nn2 

2,360 KG 

0,150 KG  
Capacity 

Pressure / 
CO'  
Teinpetature / 
Relative humidity 

Eniipment 	Unit : 	 
HRU test: 

NO 
Type : 

SEAMATE VE1 X 2019 

Serial n° : 	Expiry date : 

Verification: 

7 
Date of inspection: 	I Service station name and N": 

AUGUSTUS 2018 I VCU SAFETYCENTRE B.V. - 51182 

Date issued to ship: 

AUGUSTUS 2018 

National Marine 	Remarks 1 inorlification: 
Authority ID N°: 

TEZJTBE TO LW/WV 
12558/2006 	

ORDERNR. 4802360 
Next service 11/2018 

egulation. This inflatahle liferaft requires allows extender 
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SURVITECZODIAC FORM No. Z63156 
COMMERCIAL LIFERAFTS 

A member of 
ISSETA 
Inflatahle Safety and Survival Equipment 
Trade Association Limited 

Certificate: N9. 5826 E 
SURVITEC 	ZODIAC 

CERTIFICATE OF ANNUAL ONBOARD INSPECTION 
FOR SURVITECZODIAC EPS®  LIFERAFTS 

Expiry date :  

2019 

7 AUGUSTUS 2018 
MEROMAR SEAFOODS B.V. 	Flag : 	NL 

Date : PHJJ [

Ship Name :  
Owner : 
International cal! sign : 

mfv 'SCHILLHORN* HA-36 	IMO No : 	8100612 

Iclentification 
N 

Te 
PA EPS ALU 

Capacity : 
6 

Serial No : 
5FZ74E616 

XDC 

Date of manufacture: 
MEI 2016 

Fabric type : 
PU 

Length of painter : 

34 	 1 
m/inside 	 rn/outside 

Max stowage height : 

25 
Ol 

Capacity 
0,150 KG 	 

Serial number 

Contents CO-2  

Contents Nr  

Cylinder N° 1 	Cylinder N° 2 

YTX-082 

4,0 L 

2,360 KG 

(Jane N°1  

153715 

range N°2 

Pressure 
CO' 	 
Temperature / 
Relative hunridity 

Date of inspection: 

7 AUGUSTUS 2018 

National Marine 	fternarks modifIcation: 

1-r2311-r)EQY-fgL.1viwv ORDERNR. 480 
Next service 11/2018 

L  1255812006 

This inflatable liferaft rec uires allows extended 

(10)(2e) 

Specialist 
(entre SV 

VitOmm 10 • WI EG 	Web Itabrfr~ 

Egui ment Unit : 
HRU test: 

NO 

Type : 	 Serial n° 	: 

SEAMATE VE1 [ 	X 

Z63156 „om 
survitecgroup 

SURVITEC SAS 
Route de Chatenot -  17210 Chevanceaux -  France 

Verification: Service station name and N": 

VCU SAFETYCENTRE B.V. - 51182 

Date issued to slijp: 

AUGUSTUS 2018 

^Ir in 
1.) 
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0317 To: 	10)(2e meromar.nITIOX2e@meromar.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 8/13/2018 3:43:40 PM 
Subject 18-08-22 Bevestiging inspectie HA 36 
Received: 	Mon 8/13/2018 3:43:00 PM 

Geachte heer  (1  O)(2e) 

Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 

woensdag 22 augustus 2018 Datum 

Tijd ochtend 

Locatie Den Helder 

Schip/vismerk SCHILLHORN / HA 36 

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: 

Vaste brandblusinstallatie (5-jaarlijkse) - graag aan boord bespreken met de inspecteur 

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, 

(10)(2e) 	j 

Medewerker toezicht 

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

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

T 088-4890000 
El10)(2gMilent.n1(1Wgillent.n1 

231890 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
4linisterie van Infrastructuurgin Waterstaat 

0318 

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 :ff03(2-1.1LENT.  NL 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: 1 ''T191 
2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Harlingen 

RapportNr: 	30 	 Inspectieperiode: 	 1 

Periode(Cyclus): 	 6 

Inspectiedatum: 	 29-1-2019 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 
	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHC1RN 	Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8.1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Vervolginspectie 
	

NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

27 	3 	IR30; Aanvullende stuurmansberekening indienen stabiliteit.; opgaaf 	Zie onderstaand 	Schriftelijk 
gewichten en VCG/LCG H-balken, kolom en gewicht zwenkarm. 	 verslag 	afmelden 

29 	2 	nu tijdens reparatie van o.a. lenssysteem ook ballastwater systeem 
aanpassen aan ballastwater verdrag. Hier ook tekeningen over insturen ivm 
aanpassingen 

29 	3 	schroefas BB zijde speling meten en foto nemen voordat schroef wordt 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
teruggeplaatst 	 afmelden 

30 	1 	1x knie/spant aanhelen op stortkoker binnenzijde/mid storkoker in 	Voor vertrek 
ballasttank; Opdracht Damen reeds gegeven. 

30 	2 	Ballasttank BB-voor en Void BB-voor zuigleidingen ballast en lens ontdoen 	Voor vertrek 
van zand en proeflensen/ontballasten aantonen aan ILT 

30 	3 	Speling roerhakbussen opheffen; Opdracht Damen reeds gegeven. 	Voor vertrek 

30 	4 	Inzetting boeg BB-zijde en spanten 2x herstellen bij visruimrenovatie. Info; 	- 
flauwe inzetting en spanten licht ontzet/gekanteld circa 20cm boven beton 
en over hoogte van circa 40cm/ geen scherpe inzetting. 

Verslag: 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 1.6191 
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)(2g »ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Tramsport 
t7rnistetze van Infrastrilettutr en Waterstaat 

0318 

Datum: 29-1-2019 	Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Omschrijving: 
29-01-2010 0)(2 R30; 
Stortkoker; Lassen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aan te helen (opm) en 
resterend in orde. 
Constructie zwenkarm; H-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteitsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg; grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 

Datum: 23-1-2019 	Korte omschrijving: droogzetting/ reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 % 
over) is zink nog goed aanwezig . Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen , 
schipper let er op dat inwendige Zijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 

Datum: 31-8-2018 	Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 
JB Restpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

Datum: 22-8-2018 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-20110)(2e(; 27; 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;11013 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF doi; 20-07-2018, brandblussers+ reddingsvesten JBB doi; 17-08-2018, verbandksit is ter keur JBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen In orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopMzie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-ASB, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 

Datum: 11-1-2018 
Omschrijving:  
11-1-201810nt )1 26  

Korte omschrijving: schade roerkoning 

schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 

231891 



Inspectie Leefomge%ing en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0318 

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: i(10)(20ILENT.NL 

Datum: 	 Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar linlig1Pmeromar.n1(10)(20outlook.com  

31-8-201710)(2e R  25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen eifgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201710)(2efR 24 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus pertwee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen, er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers / stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-20100(201 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkene SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( lste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1. 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-201e 0(20122; 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 

20-5-2010 	11k 21 
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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: ~WENT. N L 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Af ini.aene van Infrastructuur en Waterstaat 

0318 

pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-201e, 	1120; 
INW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-20100)(2 19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer/3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en Icoppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas "s middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad niet motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-2010 	•18; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-201 10) 2e 17; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

(10i(LeJ (- ())(2 16; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH1 	(10X2e)  
Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.i. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 

231891 



Vrijdag 31 augustus 2018 Datum 

Tijd middag 

Locatie Harlingen 

Schip/vismerk SCHILLHORN / HA 36 

Type inspectie Jaarlijks (restpunten) 

Geachte heeri (10)(2e)  
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.  
Aanvullende inspecties: 
Vaste brandblusinstallatie (5-jaarlijkse) - graag aan boord bespreken met de inspecteur 

0320 To: 	Konia@meromar.nr  10)@meromar.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Wed 8/22/2018 1:37:23 PM 
Subject 18-08-31 Bevestiging inspectie HA 36 
Received: 	Wed 8/22/2018 1:37:23 PM 

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, 

(10)(2e) 
Medewerker toezicht 

Team Intake en Afhandeling 
Vergunningverlening 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 
Et1OMOilent.nkidagiOlent.n1 

231893 



Datum 23-01-2019 

Tijd Ochtend 

Harlingen / Damen Locatie 

SCHILLHijRN / HA 36 Schip/vismerk 

Type inspectie Jaarlijks 

0322 To: 	(10){2e  outlook.com  0){2dnoutlook.corn] 
Cc: 	'10)(2e meromarril'  10)(2e@meromar_rill 
From: 	visserij 
Sent: 	Thur 1/17/2019 3:39:48 PM 
Subject 19-01-23 Bevestiging afspraak HA 36 
Received: 	Thur 1/17/2019 3:39:48 PM 
18-08-31 HA 36 nr 26.10Xy,antoor.pdf 

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. 
Aanvullende inspecties: 
Droogzetting 

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 

kmyx~ 
www.ilent.nl   
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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: 11-0)(2-1ILENT.NL  

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie Wli7 Infi-astructrtur en Waterstaat 

RapportNe 	28 (10)(g9,- 
Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Harlingen 

Inspectieperiode: 	 1 

Periode(Cyclus): 	 6 

Inspectiedatum: 	 31-8-2018 

0323 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHORN 	 Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Vervolginspectie 	 NVT 

Certificaten: 

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

Klassecertificaat 	 --;Nvt tii: Geviseerd C Verlengd C: Vernieuwen 

Certificaat van 	 r 	(I": Geviseerd 	Verlengd fl. Vernieuwen 	'radio en medical 
Overeenstemming 

Opmerkingen: 

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

Schipper: 

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

27 	3 	Wijzigingen schip op voorhand melden; aanpassingen verwerkingsinstallatie Voor einde 	Verzoek 
aan dek. Constructietekening kolom draaibare sorteerband indienen. 	inspectieperiode herinspectie 
Afspraak maken met collega scheepsbouw fundatie/aanpassingen schip. 
Aanvullende stuurmansberekening indienen stabi 

Verslag: 

Datum: 31-8-2018 	Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 

0)(20stpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

232499 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
P; +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: lil 0)(2g ))ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie ven Infrastructuzir en Inetersinot 

0323 

Datum: 22-8-2018 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-201810)(2e8 27; 
RA; Goedgekeurd dol; 07-08-2018 
RV; .110B 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF doi; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB dol; 17-08-2018, verbandksit is ter keur JBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op vlsruim 2 pompen In orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A SB, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 

Datum: 11-1-2018 	Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-2018110)(20 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig 

232499 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie Van Infrastructuur en Inderstaut 

0323 

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)(2g)) LENT.N1 

Datum: 	 Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar 410)(20meromar.n1 

31-8-2017 0)(20 25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen effgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-2017 	)124 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen, er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten a chterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker 561,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers/ stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm va nafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-2017 
	

ft 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkene SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( iste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MI< bakboord Is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven In orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed sornige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1. 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-20100)(2022; 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 

20-5-201 log2e ft 21 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
Ti +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:k10)(20ILENT.N1 

Inspectie Leefomgeviug en Transport 
f in isterie vart infi•astruetzair en Waterstaat 

0323 

pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rom 
start/ stop MI< en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

0)(2elR 20;  
INW: Void en ballasttank 513 en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelclers, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er:af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-201«1-9X2 19  
DZ: onderwaterschip In orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefgin komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. 56 as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden hm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-2016( Kt)(2.  a18; 
Assen gezien bij Hernpenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelfleris nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-201840)(2017; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

ref~eq(411116; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 Pl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor 
Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrilf HJ. de Vries/Koudurn; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkarner, visruim 

Opmerkingen kantoor: 

232499 



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: I(10)(20))ILENT.NL 

Inspectie Leefonigeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en invers!~ 

10)(2410)(2e1  
6 

23-1-2019 

le Inspecteur:( 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Harlingen 

RapportNr: 	29 Inspectleperiode: 

Periode(Cyclus): 

Inspectiedatum: 

0325 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHORN 	Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Droogzetting tussentijds 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

27 	 71 

27 	3 	Wijzigingen schip op voorhand melden; aanpassingen verwerkingsinstallatie Voor einde 	Verzoek 
	

Ii 
aan dek. Constructietekening kolom draaibare sorteerband indienen. 	inspectieperiode herinspectie 
Afspraak maken met collega scheepsboUw fundatie/aanpassingen schip. 
Aanvullende stuurmansberekening indienen stabi 

29 	1 	afspraak maken voor afname laswerk nieuwe stortkoker 	 Voor vertrek 	Verzoek 
herinspectie 

29 	2 	nu tijdens reparatie van o.a. lenssysteern ook ballastwater systeem 
aanpassen aan ballastwater verdrag. Hier ook tekeningen over insturen ivm 
aanpassingen 

29 	3 	schroefas BB zijde speling meten en foto nemen voordat schroef wordt 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
teruggeplaatst 	 afmelden 

Verslag: 
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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-Mail: i(10)(2q)IILENT.NL 

Inspectie Leefontgesing en Transport 
Alinftterie win Infiultrucitiur en Waterstacit 

0325 

Datum: 234-2019 	IR: 29 
	

InsáJ tje) 

Korte omschrijving: droogzettind reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 % 
over) is zink nog goed aanwezig . Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te warden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwilderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen , 
schipper let er op dat inwendige tijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 

Datum: 31-8-2018 	IR: 28 	 InsR21 2  e) 
Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 

.39stpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

Datum: 22-8-2018 	IR: 27 	 Insp:( 

Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-201 a)  (2e k 27; 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV; JIOB 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF doi; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB doi; 17-08-2018, verbandksit Is ter keur JBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visrulm 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;55 
zijde verstopt?(zie opm), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A SB, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 
Datum: 11-1-2018 	IR: 26 	 insPt 0)(2e) 
Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving:  
11-1-2010)(2eR 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 
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0325 

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)(2g))ILENT.NL 

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar 017)T21Pmeromar.n1 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Alinisten'e van Mfrasinicneur en Uicaerstaat 

31-8-201710)(20 25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen elfgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen Ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201710)(20 24 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers / stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filtertrekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-2013 0}(241)t 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , strInger heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkene SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( iste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen Invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 . 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-20105; 0neIR22; 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 
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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:1(10)(201LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van ,Ilrastrucrunr en 1-i'igerstaat 

0325 

20-5-201§  0)(24R 21 
pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1300 rpm 
start/ stop . MK en brug weren koelwater temp werkt op 93 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-2016 	tft20; 
INW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-20100)(2  ft 19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer/3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker al 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-201e 0)(2 )R18; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-2015' 4Y2'4R17; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

13-04-201(6 0x2 tftl6; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met survevor RH 

	
10)(2e) 

Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.J. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVt. pompkamer, 3x 505 afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 

231898 
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To

Cc

10 2eFrom

Sent Fri 1 25 2019 11 36 33 AM

Subject 19 01 29 Bevestiging afspraak HA 36

Fri 1 25 2019 11 36 33 AMReceived

Geachte dame heer

Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats
Datum 29 01 2019

Tijd Ochtend

Locatie Harlingen SW Damen

SCHILLHORN HA 36Schip vismerk

Type inspectie

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties zitten de bijiagen waarin staat

beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie
Met is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt

Aanvullende inspecties

Droogzetting nav nieuwe stortkoker

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 | 2500 BD | Den Haag

Bezoekadres Westelijke parallelweg 4 | 3331 EW | Zwijndrecht

T 088 489 00 00

m0 2gtoilent nl

www ilent nl
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 CA,  Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: f(10)(20))IlENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infi•astructunr en Waterstaat 

0327 

lnspectiegegevens: 

le Inspecteur: I (101t2e) J 	RapportNr: 	27 	 Inspectieperiode: 	 1 

2e Inspecteur: 	 Periode(Cyclus): 	 6 

Insp. locatie: 	 Inspectiedatum: 	 22-8-2018 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHC5RN 	Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Jaarlijks 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

14 	1 	kranen hydroliek vervangen voor op afstand sluitbare snelafsluiter ( geen 	 17 
kogelkraan met teflon afdichting) bij schoon maken hydroliek tank 

16 	7 	Kraanboek (bij firma Jongema) nog ter inzage, SWL/vluchttabel op giek. > 	Voor einde 	Nw afspraak 	LJ 
1000 kg loadtest uit te voeren in bijzijn ILT. Let op; bij gebruik kraanreep 	inspectieperiode maken 
maximale hijsbeveiliging en einde draad trommel beveiligign te plaatsen. 

16 	12 	Havenset olielekkage; staat geplanned vernieuwing/overhaal. Let op eisen 
en aanpassing electrisch/vermogen + indienen nieuw electrisch schema en 
wijzigingsformulier. 

18 	1 	Aangepaste tekening schroefassen indienen bij ILT 
	 n 

19 	1 	pompmotor nog aanmelden , eiapp aanleveren, elektrische schema's 
indienen, 

21 	1 	noodstop bij pomp motor aanbrengen 	 Voor einde 
	 n 

inspectieperiode 

21 	2 	overspeed moet ingebouwd worden ( pomp motor) ( uitgevoerd aldus 
schipper rapport nog toezenden) 

23 	1 	vaste brandblusinstallatie in 2018 afnmen met surveyor NSI 	 Voor einde 	Nw afspraak 
inspectieperiode maken 

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

231900 



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-M a il: 1(1(i)(2g))ILENT. N L 

Inspectie Leefontgering en Transport 
Mints:tene van Infrgstnteniur en Waterstaat 

0327 

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

27 

27 	1 
	

Pompkamer fatsoeneren, vlak spantvakken vol met zand, bouten en 
	 Verzoek 

moeren op vlak, vuil, losse vloerplaten (BB-zijde) 
	

herinspectie 

27 	2 
	

Lens zuig pompkamer SB-zijde werkt niet. (verstopt met zand?) 
	

Voor vertrek 	Verzoek 
herinspectie 

27 	3 	Wijzigingen schip op voorhand melden; aanpassingen verwerkingsinstallatie Voor einde 	Verzoek 
aan dek. Constructietekening kolom draaibare sorteerband indienen. 	inspectieperiode herinspectie 
Afspraak maken met collega scheepsbouw fundatie/aanpassingen schip. 
Aanvullende stuurmansberekening indienen stabiliteit. 

27 	4 	Uitlaatgassenisolatie boegschroefmotor en pompmotor herstellen voor 	Voor vertrek 	Verzoek 
ingebruikna me 	 herinspectie 

27 	5 	MK-BB + SB vlak schoonmaken. 

27 	6 	Noodverlichting MK I3B+SB+ heklicht + zoeklicht schavotje gaande 	Voor vertrek 
herstel.(lampen stuk) 

27 	7 	OKI Reeds Almanac 2019 aan boord plaatsen. 

27 	8 	Nooduitgang pornpkarner/MK-voor naar dek BB-zijde vrijhouden en 
opschrift plaatsen. 

27 	9 	Vislichten groen:worden afgeschermd door deklicht. 	 Voor vertrek 	Verzoek 
herinspectie 

27 	10 	Stortkoker aan dek BB-zijde afschermen. 	 Voor vertrek 	Verzoek 
	n 

herinspectie 

Verslag: 

Datum: 22-8-2018 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-2016  0)(2 fl 27; 
RA; Goedgekeurd dol; 07-08-2018 
RV;JI0B 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF dol; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB dol; 17-08-2018, verbandksit is ter keurJBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflessen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A 5B, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarrn, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; 1120-07-2018 geen lekkages. 
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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: 1(113)(2-iiILENT,NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
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Datum: 11-1-2018 	Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-201600)(2413 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost, 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 

Datum: 	 Korte omschrijving: 
Omschrijving: 

231900 



Inspectie Leefoingeving en Transport 
Alingsterie van Infrastructuur en Waterstaat 
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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: l(11))(2)I1LENTML. 

Datum: 	 Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar 410)(200 meromar.ril 

31-8-20170)(2, Fi 25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen &gen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201? 	 R 24 
SA: achterste 	van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik Is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsrneerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers / stuwlagers gecontroleerd. 
5B 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-201 PX2eiR 23 
55inw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk LIR de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen: Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkene SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodveriicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( 1ste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1. 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-2016;r0R2 ift22; 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 

20-5-20161 e ,2 g 21 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 ERV Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: I(10)(2g)JILENT.NL  

Inspectie Leefomeeving en Transport 
Ministerie ran Infrastrncnalr en Waterstaat 

0327 

pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast, motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-201611)(21e(R20; 
INW: Void en bailasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-2016 	R 19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip, recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-201610)(2 )R18; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-2016; 0)(2e)R17; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

~140)(2016;  
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH 

	
(t())(2e) 

Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 I nstallatiebedrijf H.J. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NUL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 

231900 



To: 	visserij[(10)(29)@ILenT.n1]; (10)(2e) ,(10)(2e 	- ILT( 	@ilent.nl] 
Cc: 	(10)(2e) 	) - ILT(  
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent 	Tue 8/18/2020 2.10:36 PM 
Subject HA 36 VB-5 jrlks afboeken dd 31-07-2019? 
Received: 	Tue 8/18/2020 2:10:37 PM 

(10)(2e) @ILenT.nl] 
0328 

Ho(10)(24)dames, 
Zojuist de schipper 	(10)(2e) 	van de HA-36 gesproken. 
Jij was vorig jaar bij de VB-5 jrlks geweest volgens hem, zie ook je rapport van dd 31-07-2019. 
Kan de VB-5 jaarlijks afgeboekt worden op deze datum? 
Zo ja, graag verzoek aan de dames. 
Verder openstaande opmerkingen en schriftelijke afmeldingen doorgesproken en Inwendig special naar DZ5 jaarlijks dd 2021 
doorgeschoven. 
Mvg 
Datum: 
31-7-2019 
Korte omschrijving: 

( 0)(2fi)ussentijdse inspecties, hoofdmotoren, vasteblus 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;Gekeurd H1111 moet vervangen worden 04-2019 
Jaarlijks/ tussentijds: Vaarbevoegdheden, monsterboekjes, medische keuringen, brandblussers 4- reddingsvesten, medicijnkist gekeurd, proeflensen op 
visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde; nav verlichting, rookmelder MK BB, wachtalarm en doorschakeling, uitzicht, 
luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x07-2021, kraanboek, overlevingspakken, opblaasbare 
reddingsvesten, lampjes reddingsboeien 3x, licht en drijflijn, vloerplaten vast, lensblok gangbaar, tuigage, ankerbal, spuitstuk en brandslang, rubber mat mk, 
draaiende en warme delen afgeschermd, knevels en rubbers etc= io 
Vaste blus: Samen met SRF vaste blusinstllatie afgenomen en goed bevonden. Electrisch waren er een aantal storingen deze zijn opgeloSti Hoofdmotor: Same 
met PON een endoscopie: SB draaiuren rond de 26000 (niet afgelezen) Kleppen ingeslagen afdichting nog goed. Wel vuilopbouw klepstelen. Afgesproken dat 
binnen 1 jaar een koprevisie moet plaats vinden. Voeringen zagen er nog goed uit. Eigenaar overweegd om beide motoren te reviseren 
BB hoofdmotor: Draaiuren ongeveer gelijk aan SB: kleppen ook ingeslagen maar op de voeringen van cilinder 1,2 en 4 behoorlijke poetsvlekken en toch 
voorzover zichtbaar beginnende krasvorming. Binnen drie maanden moeten de kppen en voeringen gereviseerd worden 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:25 
Aan: 	  - ILT 
Onderwerp: FW: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Hoi (~), 
Zou jij deze schipper woensdag willen bellen? 
Jij weet er denk ik een hoop meer vanaf als ik 0 
MVG 

10;(2e) 

,75( 
Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M  (I 	(10)(28);,  ,  
E 1PljRe.,4 kaikent.n 

10)(2e ha36 
	

@outlook.com> Van: 
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 15:54 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT <  (10)(2e)  2 IlenT.ni> 
Onderwerp: RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 

Goede middag, 
Een aantal zaken op het rapport moeten even telefonisch worden besproken. 
Met de reden, dat dit allemaal wel gebeurd is maar jammer genoeg allemaal niet genoteerd en afgetekend is. 
Graag zou ik telefonisch contact met u hebben over de openstaande zaken. 
Woensdag liggen wij in de haven, zou het u dan schikken om even te bellen? 
Met vriendelijke Groet 

(10)(2e) 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT <  (10)(2e)  @ILenT.nl> 
Verzonden: Friday, August 14, 2020 4:49:17 PM 
Aan: 10X2Iijha36 00)(g5i@outlook.com> 
Onderwerp: RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 

231901 



0328 Goedemiddag, 
Zoals u op het inspectie rapport kunt zien staan er nog een aantal opmerkingen open: 
Kunt u die schriftelijk afmelden aan de ILT wanneer mogelijk, of aangeven wat het plan is als dit nog niet is gebeurd? 
Bedankt. 
MVG 

(10)(2 
Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M  (1 	(1 2 )  
E 	19)(Ze 	'ailent.n1  
Van: 10)(2e1ha36.(-10)(25goutlook.com> 

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 11:31 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	@II..enT.nl> 
Onderwerp: RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Goedemiddag, 
Hierbij de aanvullende informatie, 
SB hoofdmotor Caterpillar draaiuren : 32889 
BB Hoofdmotor Caterpillar draaiuren : 31412 
Met vriendelijke groet, 

1. 	(10)(2e) 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
Van: 	(10)(2a) 	) - ILT 

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 09:39 
Aan:(10)(42outlook.com  
Onderwerp: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Goedemorgen, 
Hartelijk dank voor het toezenden (ontvangen 11.08.2020) van de Verklaring van Eigenaar met de daarbij behorende bijlagen. 
Om uw certificaten te verlengen hebben wij het volgende nog van uw nodig: 

x Uit onze administratie blijkt dat uw Radio is gekeurd op 09/2019 en toen was afgekeurd (i.v.m. een defecte GMDSS) 
Is dit inmiddels gerepareerd? Of is er een nieuw keuring rapport beschikbaar? 

Draaiuren Hoofdmotor? 
Kopie Register Laad & Losgerei (u heeft dit aangekruist, graag bijlage meesturen) 

x Kopie van de keuring van de MED vesten 
Ik zie de documenten graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 
m.vr.gr. 

(10){2e) 
Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 

E 	(1 )(Ze) 	Milent.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan eis toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te mekten 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 
elektronch verzenden van berichten_ 

T his message may contain information that is not intended for you_ IE you are not the addressee or tf this message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resultirtg Erom the risks inherent in the electronic transmission of messag es. 

M(  (10)(2e) 
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Wateroverlast HA 36 

Brandweer 
pompt ruim leeg 
UMUlDEN/HARUNGEN - De BrandweorVelsen moest er donderdag aan 
de Trawierkade in IJmuiden aan te pas komen om water uit de 
diervisser HA 36 `Schillhont' te pompen. ,,Viel mee; zegt 

(j10 )(2e1)uit Herkogen. De HA 36 vist op de Hollandse kust op mesheften. 
' • week kwam het ruim vol water te staan, waarna schipperflOn€0 

de Uitluid., haven stoomde. Schipper ( 10)(2e4vas  tot afge-
lopen crmsckontiddog niet bereikbaar om het euvel te duiden. 
(10)(2e) • of 

Uitgeven 
I  (10)(2e) i 

0329 

PAGINA 2 

Direct en indirect zijn in de 
vis(serijibrancire minimaal 25.000 

actief. Wie zijn zij en wat doen ze? 

)ij mijn vader Tonny en mijn zus Elvira 
voetbal ik bij VN. Bruse Boys 
pijn laatste jaar op de visserijschool in Stel-
end werk ik bij Stouten Fourage in Bruinisse. 
;che School ben ik naar de Visserijschool in 
jaar heb ik een halfjaar SW6 stage gelopen 
ik mijn studie afronden met een stageplaats 
SW5 dan behaald heb, hoop ik op een baan 

de mosselvisserij. 
ijbronche betrokken: Mijn opa viste vroeger, 
rken in de mosselvisserij. Vanaf toen ik een 
net een bootje door de haven en viste ik met 
ter ging ik mee met verschillende kotters en 
am en Bruinisse. 

Samenwerken aan de toekomst van de vis-
uc]ubs hun verstand gaan gebruiken en zien 
is, met zoveel plastic in het water om mos-
estal valt er ook genoeg zaad op de bodem. 
,sselkwekers als voor de vogels. 

buiten verzoek 

231903 

YERSEKE - De nieuw ge-
vormde Stichting Promotie 
Yerseke maakt bekend dat 
Mosseldag Yerseke 2013 
officieel doorgaat op za-
terdag 17 augustus. 

Tot voor kort zag het er niet 
naar uit dat de jaarlijkse Mos-
seldag dit jaar zou plaatsvinden. 
De gemeente Reimerswaal, Vis-
sersvereniging Yerseke en de on-
dernemersvereniging kwamen er 
gezamenlijk niet uit. 

Interim-voorzitter Huub La-
cor (directeur Roem van Yerseke) 
meldt desgevraagd dat je 'met 
het duurzaamste product dat er 
op de aardbodem bestaat' niet 
kan maken om geen Mosseldag 
te houden. Er komt dit jaar echter 
geen officieel gedeelte om bobo's 
te ontvangen. 

Lacor roept alle schippers op 
om cachet te geven aan een im-
posante vlootschouw, die Yerseke 
aan z'n stand verplicht is. Vanaf 
12.00 uur tot 16.30 uur kunnen er 
vers gekookte mosselen worden 
gegeten op de haven. Meer weten 
over Mosseldag in Yerseke, be-
zoek; www.mosseldagyerseke.n1 

Kandidaten 
gezocht voor 
SW6-cursus 
Stellendam 
STELLENDAM - Zaterdag 
31 augustus start er een 
cursus SW6 in Stellendam. 

De bedoeling is dat de cursus 
alleen op zaterdag wordt gege-
ven. Dat komt er op neer dat de 
SW6 opleiding een periode van 
twee jaar gaat vergen. Op dit 

is het wekelijks verschijnende vak-
blad ‘foor de gehele visserijsector. 

Officieel orgaan vans 
Co5p. Kottervisserij Nededond (YeNed) 

- Nederlandse Visser:bond 
• Vereniging ter bevordering von de 

Zeeuwse Visserijbelongen 
- Redersverenging voor de Nederlandse 

Zeevisserij 
- Nederlandse Vereniging von Viskwekers 
• Combinatie van Bereepsvissers 

Adressen: 
Kantoor Urk: 
Postbus 29, 8.320 AA 
Het Spijk 4, 8321 WT 
Telefoon 0527-689181 
Telefirec (10)12e  
e-ms4ikR>r)sserilnieuws.n1 

Kantoor Ketwigc: 
Postbus 387, 2220 Al 
Telefoonei- 	 T1 
Telefax I ti0g2e)  

1(1)3) 	t@visserilnieims.n1 

Kantoor Bieinisse: 
Prinses Menestreel 9, 4311 BR 
Postbus 96, 4310 AB 
Telefoon k. (10)(2e) I 

(ijaeRavisserijnievws.n1 

Redactie:  
I  (10)(2e) -j 
Kantoor Ihic 
Doorkiesnummer ;  i10)(2e) I 
(Privé  ( o)e2e)  
e-matUi10)(2e)@visserijnieuws.n1 

Gijsbert van der Bent 
Kantoor Krnwilk  
(Privé! 

(10)(2e)  
Kantoor fkruinisse 
(Privé 0111-481289) 

Advertentie-acquisitie:  
(li)7$e) 	(10)(2e) 	I 

Dedernsvoartweg 763 Postbus 29 
2545 DL Den Haag 8320 AA kick 
Tel 
	

130)14e)  
Fax 	cluitzei   
Mob .l  tiu)(ze) 	Mob. 1  (101(401   
RTOYCZE)14%risse,ijnieuws ni 
1(10)(2e) levisserimieewsmi 

(Entre) ) 
(:10)(2e wekeling» 

Druk: 
GBU grafiet 
Postbus 29, 8320 AA Urk 
Telefoon!"  (10)(2e) I 
raceford  tiOw2ei  
egnctan431glxgrafici,n1 

Bankrelaties: 
Rabobank 

(101(2e) 
Postbank 

(10)(2e) 

Fortis Bonk België 
Tiiclokstraat 2, 8380 Zeebrugge 

(10)(2e) 

In Yerseke 
Mosseldag gaat door 

s ROC Kop van Noord-Holland 

mam werken op zee 
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