ALGE MENE R.ICB:TLIJ1'rt:N VOOR VERrREK VAN DE
TE TG.PBIOK LIGGENDE S CHEPEN, WANl\TEER DEZE WORDEN
•
VRIJGEGEVEN".

-------------

Il'fCY.rORSCBElEN:
le:

Buitenboordafsluiters en spuipijpen in mchinelr..amer controleren
en naga~n of bilges leeg zijn.
__

2e~

Restanten brand.stof~ water en smeerolie 0.12nemen en aan gezag- .
voei--d.er door2"even.
. ·
Smeer oliebrandstoftanken, inclusief dagtanken, . controleren
op water en waai" mogelijk aftappén.

en

3e.

Ca:cte:cs · van hoofd- en hulpmoto:i:en opnenen en inwendig
cont1... olel"en; bout en t e sten.

4e.

Zo spoedig mogelijk de smeerolie-centrifuge bij zetten en
cartervulling centri Tugeren .

5e.

Indien men overtuigd is, dat de s meerol ie in orde is, dan de
smeeroliepornp bijzetten.

6e~

Alle cilinde:!'s extra .s meren en daarn..a langdurig tornen; waai"
mogelijk echter eerst brandstofpompplunjers op gangbaarheid
c ontl"oleren.
(AT TE:NTJZ: vrije schroef)

7e~

Aanzetklep p en a ·lle op gangbaarheid controleren.

Be.

Aanzetlucht vaten aftappen.
1 uc'1-'1
e-'-u_._
1· 1...et~,·_ n1P"
-.. 'o 1...... ar-z, e n , door b.v. afnemen van een
_ 1 v_,_e
-a a~ 00.L
flens op einde d~r leiding.

~a-n'"'"
~'_.i.z.

9e.

Aanzet- en omz etwerk controleren.

lOe.

Waar mogelijk motor

vooi~w armen

met koe l water hv.l n otor

-n ) .

lle • . Cornp:cessoren en alle andere bulpwerktui gen beproe ven , ::...uchtvatën op druk pompen.
12 e.'

Lenspompen op alle r uimen (wordt gedaan door s urveydie n st) .

13e.

Water aan dek bijzetten en brandblusleidingen beproeven.

l4e.

Telemot or doorpomp en en stuurmachin e, beneven s handstuurgere i
beproeven. {Deze werkz aamheden worden uit g evoerd door de
-Sur veydie11.st onder leiding van de heer P.a.a_s; om d ubb?l werk te
voorkomen dient de hoofdïrve:cktu igkun dige hierbij aanwezig te
zijn).
(wo~dt

15e).

Telegraaf beproeven

door Sur veydienst u it gevoerd).

16e.

Alle po:o.pen en overige hulpwerktuigen beproeven.

17e.

Na zieh ove rtui gd te hebben , dat alles in orde is, in overleg
met gezagvoerder even op lucht draaien en nagaan of motor
op brandstof pak"t .

l8e.

Zodra men o vertuigd is, dat de installatie voldoen de is
beproefd
em-!- te, , kunn en vertrekken , dan de geza g voerder hiervan
•
,
•
in Kennis s -.e . . . _,_en. '
Gezien de ond erbezetting neemt men overal ruimschoots de tijd

voor.
ondergetekende za l g e duren de het klaaroaken zoveel als mogelijk
de schepen be zo eken , zodat eventuele assist eEt ie kan word-en gevraagd.

l'l° .

~.
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KOI~ Ilfä:L I JKE PA.X"D'l' .VAAill MAATSCHAPPI J
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ST 001'.ECHEPE N:

le.

Buitenboordafsluiters en spuiplJpen in machinekame1~ en
stoo1cplaats controleren en nagaan of bilges leeg zijn.

2e.

Restanten brandstof, water en smeerolie opnemen en aan
gezagvo erder doorgeven.
Smeerolie- en brandstof tankm1 voor zove:c mogelijk controleren
op aanwezigheid van water en waar moge li J"k aftappen.

3e.

Ketel(s) opstoken, doch zich ee:cst o vertuigen, dat zieh
zoetwater in de 1rn tel(s) bevia dt of word t ingeponpt. Alvor ens
bet vuur te ontsteken, d e vuu.:c11aard en de pij p en-bundels ve
in s peet eren.

4e.

Alle hoofdas metalen en tunp.elblokken controleren.

5e.

Olie aftappen van_ col1arblokken en olie verversen.

6e.

van de gesloten hoo:fd- en hulpwerktuigen niet in bedrijf
zi jnd.e, carters openen voor inwendige · inspectie en testen.

7e.

Koelwater bijzetten en op lekka ges co ntrolex:en.

Se.

l'agaan of er zich g een obstakels tussen de bewegende delen
bevinden en nagaan of schroefaswerkbns niet te _ stijf of
scheef is aangezet.

9e.

Daarna g oed doorsmeren en
lan gdurig toi--nen.

zo<D..~a

er voldoende stoom is 1

10e. Omz etw erk c ont:colere n.
lle. Len spompen op alle

::_~ uimen

(wo :cdt g edaaJ1 do Dl~ Sv..i. veydienst) .

• •
12e. Alle hulpwe.rktui gen biJ
z e .1-.1vt-en' en beproeven.

l3e. wa ter aan dek bijzetten en brandblusleidingen beproeven.
1 4 e. Telemot or doorpompen en stuurmachine, benevens handstunrgerei,
beproeven (deze werkzaamhed en worden uitgevoerd docrc d.e
Surveydienst onder l eiding van de h eer Haas; om dubbel werk te
voorkor:Je n dient d e hoo f dwerktuigkundige hierbij aanwezig te zijn)
15e. Tele g:caat; beproeven (vvordt g e:laan door Surveydienst) •
16e. Wa zich overtuigd te h ebben , dat alles i n orde is ka n stoom
op de grot e machin e woi~d en gez et.
ATTENTIE : vrije s chr oef. ·
17e. Zodra men overtuiga is, dat de i nstallatie voldoende beproefd
is om te kunnen vertrekken, dan de gezagvoerder hiervan in
kennis stellen.
C-ez ien de ond erbezetting neemt men overal r uimschoots
de t i j d v o or •
o nd e::-..~ g et ekend e z al gedure nde het Y-.J..aarrraken z o veel
als mogelijk de schepen bezoeken, :zodat eventuele as s istent i e ~ran
wo:cden gevraagd.
DJAKARI'A, 18 r/[aa.:ct 1958.
,,
N• v. KOHD';RLIJKE PAKET VAAill I.IAATSCHAP.PIJ
De Chef Technische Dienst,

{ H . H • W. Groot ) •

Alge mene instructies voor Surveydienst- en Werkplaats personeel voor het zee- en sleepklaar malrnn der schepen
wann~r deze worden vrijgegeven.

--=======le.

Onder leiding van de heer Haas en geassisteerd door de
heren Redeker en de Witte op alle schepen:
(a)

telemoter ·doorpompen.

(b)

stuurmachme beproeven.

(c)

handstuur beproeven.

(d)

ankerspil bep roeven inclusief vieren en hijsen beide
ankers.
Bij de beproevingen onder a, b en c genoemde dient de
H. Wtk. onder e en d een stuurman aanwezig te zijn zodat
dubbel werk wordt vermeden.

2e.

Onder leiding van de heer Slebe en geassisteerd door de
heren de Wit, Tamiebau.m, Yon Stein en Tan op alle sehepen:
(a).

spuipijpen, len s- .en ballast leiding en, schotaf slvi ters
in alle ruimen nalopen en beproeven.

(b).

eentrolei--en of alle patrijspoorten indien aanwezig in
de tussendekken gesloten. zijn.

3e..

Heer Slinger-land geassisteerd door de he:cen Leenheer,
Edelenbos en Krinninger sluiten in overleg met een
stuurman alle luiken en schalken deze zodra men gereed
is met het onder 2 genoemde. Bij gesl0ten luiken deze
gedeeltelijk te openen voor onder 2 genoemde beproeving.

4e .

Heer Bapp~ geassisteerd do or de heer Hofstede loopt
alle Ko el- en Vri esinstallat ies na en beproef d al l e
navigatie liehten.

5e.

Heer de Stigter beproefd en controleert alle scheeps.motorboten en overtuigd zich of de daarbij behorende
brandstoftanken gevuld zijn.

Bovenge n o~mde

instructies zov e el mogelijk gelijktijdig op
hetzelf de ·schip en in volg ord e hieronder genoemd uit te v0eren,
zodat onderlinge assistentie va~ de diverse groepen mogelijk is.

~odra

men .met bovengenoemie werkzaamheden gereed is (andere
verzoeken van scheepszijde moeten wachten) worden de . heren verzGcht
zieh naai~ de Bontekoe te begeven om dit schip verder geheel zeeen sleepklaar te maken met het ss. van der Lijn, vervolge11...s het
ss.Tasman met de beide eoastei~ I.andak en Letong en daarna het
ss.Sidajoe met het ss.Blinjoe.

Daarna - . w oi~a. en

de

ove2.~ige

schepen volgens nummer afgewerkt.
v .d .Lijn

I

ss.Bontekoe

+

SSo

II

ss. Tas nan

+

mss .Landak en Letong

II!

ss. Sidajoe

+

ss.Blinjoe

IV

I!lS.

v

ss.Plancius

VI

ms • La:!'iang

Ophir

- 2 -

VII

ms.Leksula

VIII

ms • Ban j errra sin .

IX

ms.Balikpapan

-X

XI

ms~J3alanipa

ms.Kaimana
-

.

Zodra bekend is dat er zieh ~ geen moeilijkheden meer zullen
voordoen za]_ het . sein tot vertrek worden gegeven aan de
schepen Bontekoe, Tasma n en Sidajoe.
De zieh ·aldaar ingedeelde personen zullen dan gewaarschuwd
wo~den zieh naar de respeeti~velijke schepen te begeven.

Zodra echter 'een der andere sehepen technisch gereed is om te
kunnen vertrekken dient dit aan ondergetekende te worden
g-erapporteerd.
Indien zieh geen al te .g ..cote moeilijk heden voordoen vrnrdt
geschat voor zee- en sleepklaar maken van alle schepen drie
voile dagen nodig te hebben.

DJAF...ARTA, 15 I&lart 1958.

-N. V. KOI'îThlai IJKE P AKEI' VAL"R!r -1/fA..A TSC HAPPIJ
Chef Technisehe Dien~t,

(H.R. W.Groot).

Copie: Alle gezagvoerders en hoofdwerktuigkundigen
van
binnenliggende schepen.

de

