
Deel 12

vordering onderhoudswerken
van 25 mei tot 15 juli 2016

MERCATOR………........................op de  scheepswerf

Opdrachtgever , 

onderhoudsbeurt Mercator :

dab VLOOT  OOSTENDE

Vernieuwde verschansing preekstoel in wording
( 25 Mei ) 

Klikken voor 
vordering 

foto’s

Samenstelling en foto’s : Rudy Laforce



27 mei

De railingen op het brugdek worden voorlopig
geplaatst voor exacte aanduiding 

vasthechting aan nieuw metalen dek



01 juni
Het klinken gaat onverminderd verder,

ook op moeilijk te bereiken plaatsen.

Klinken klinknagel

Aanbrengen 
“witgloeiende”  klinknagel

Klinken klinknagel



01 juni

Model klinknagel
dat gebruikt werd bij 

bouw Mercator in 1931

Zelfgemaakte en geplaatste klinknagels

Lengte: 130 mm
Breedte kop: 40 mm
Gewicht: 458 gr

Lengte: 50 mm
Breedte kop: 34 mm
Gewicht: 153 gr

Gebruik: 
alle huidplaten romp

Gebruik: 
voorsteven kiel



04 juni

De laatste klinknagels worden 
geplaatst aan de voorsteven.

De laatste huidplaten zijn geklonken.



06 juni

Om het klinkwerk waterdicht te maken worden de randen van de metalen delen NA het 

klinken met een hamer en een speciale  beitel op elkaar ( plat) geslagen.

Het matteren



06 juni

Speciale matteerbeitel voor matteren 
met een pneumatisch toestel



Huidig wapenschild op achtersteven Mercator

Herstellen van het bestaande wapenschild

Wapenschild geplaatst in1932 

Dit wapenschild werd geplaatst in 2000.
( foto Nov 2015 )



( Foto’s atelier Tico Top )

In het jaar 2000 werd, tijdens de grote onderhoudswerken Mercator in Antwerpen, door 
het Nederlandse atelier Tico Top nieuwe eiken boegversieringen alsook een nieuw eiken 

schild gemaakt. ( Dit atelier is gelegen te Kruisweg, vlak onder de Waddenzee).

Ter Info:

Beitelen van wapenschild

( werf IDP, Foto 30 Nov 15 )

Beitelen van boegversieringen

( werf IDP, Foto 30 Nov 15 )



Het huidig wapenschild werd in mei 2016 hersteld door:

De Heer Olivier de Spoelberch

Deze restauratie gebeurde als volgt:

- Het herstellen van gebroken onderdelen

- Volledig ontdoen van alle verflagen

- Herschilderen en vergulden in verschillende tinten en bladgoud

Het geheel is voorzien van vernis als beschermlaag.
Gerestaureerd wapenschild Mercator



07 juni
Start plaatsing stelling 

Bakboordzijde Mercator



08 juni
Stellingen aan stuurboordzijde



08 juni

Dekplanken voorlopig gelegd op 
de voorplecht ( preekstoel ).

Leggen van dekplanken en 
waterboorden aan de preekstoel

een echt “vakmanschap”



10 juni
Om de huidplaten en 
leidingen te vervangen 
moest men eerst het 
binnentimmerwerk
Verwijderen.

Kajuit timmerman
( onder het bakdek)

Kajuit hulpkok
( onder het bakdek) 



Mess
kadetten

05 Apr

22 Apr

kadetten

20 Jun

15 Jul



15 juni

Plaatsing dekplanken campagnedek



20 juni

Op het campagnedek zijn 
alle dekplanken geplaatst.



20 juni
Alu buizen voor nieuwe 

luchtdrooginstallaties zijn tegen de 
boegwand ( huidplaat) geplaatst.



28 juni

De stelling wordt volledig rond en 
boven de Mercator gebouwd.



28 juni

Achtersteven Mercator in stelling

Tweebladig schroef mooi ingepakt



28 juni

Bovendekken Mercator in de stelling



06 juli

Op 13 Jan 16 werd een gat in de 

romp gemaakt voor o.a. het 
vervangen van de vuilwatertank. 

Deze wordt terug dicht gelast



08 juli

Dekplanken voorlopig geplaatst op brugdek.

Ondersteunen ( dekplanken) 
voor twee reddingsboten



Toestand 20 juni
Toestand 08 juliVerblijf kadetten

Nieuw 
aangesloten 
leidingen

Toestand 20 juni Verblijf kadetten



12 juli

Mercator bijna volledig ingepakt



12 juli

Over de dekken wordt ook plastikfolie geplaatst.

Al de geplaatste dekplanken op de dekken zijn terug verwijderd.

Na volledige “ cocooning “ Mercator zal gestart worden met:

- Verwijderen vliegroest ( van de dekken en romp ).
- Plaatsen van een egalisatie product  op de stalen dekken.
- Als waterdichte afdichting dekken ( inkuiping) zal een 

permanent flexibele polyester, met versterkte 
polyurethaanhars, geplaatst worden.



13 juli

Voorplecht en boegspriet volledig en  goed ingepakt



EINDE

15 juli

EINDE

Samenstelling en foto’s: Rudy Laforce


