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Uitwisseling ervaringen m.b.t. uitvoering van inspecties door Ing. J.H. van den Elshout  
 
 

Doel: 
 
 

 Bespreken van problemen die tijdens inspecties tevoorschijn kunnen komen. 
 

 Elkaar wijzen op mogelijke tekortkomingen aan constructies. 
 

 Besef en bewustwording van de vele voorkomende gebreken en problemen. 
 

 Het oplossen van de geconstateerde problemen aan constructies. 
 

 Ervaringen tussen experts uitwisselen. 
 

 Het verbeteren van de inspecties door het leerproces tijdens deze feedbackdagen. 
 
 
Als leidraad van deze lezing wordt gebruik gemaakt van de “Aandachtspuntenlijst bij Rapport van Onderzoek NBKB” 
oftewel formulier OPU. 08 uit het  handboek van het NBKB. Tussendoor zullen een aantal foto’s getoond worden die laten 
zien wat en waar het o.a. fout kan gaan. 
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FOTO 1 
 

Bodem-, kim- en huidbeplating en 
verdubbelingen:  
 

 Inspecteer in- en uitwendig. Klop eerst met een 
hamer en zet voldoende meetpunten. 

 
 Let vooral goed op bij “kraken” en plooien 

(langs- en dwarsscheeps) en teken deze goed 
aan op de vlakschets.  

 
 Wees alert bij zaathoutbordjes. 

 
 Inspecteer zonodig onder hellingwagens. 

 
 Let onder de buikdenning op aanwezige 

ladingresten (pompmogelijkheid) en op 
aanwezige roest.   

 
 Wees alert op te scherp gejoggelde vlaklanden 

en stuiken. 
 

 Verdubbel geen kimmen die doorgesleten zijn.  
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Bodem-, kim- en huidbeplating en 
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Verdubbel geen kimmen die doorgesleten zijn. 
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Bodem-, kim- en huidbeplating en 
verdubbelingen:  
 

 Inspecteer in- en uitwendig. Klop eerst met een 
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Bodem-, kim- en huidbeplating en 
verdubbelingen:  
 

 Inspecteer in- en uitwendig. Klop eerst met een 
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op de vlakschets.  

 
 Wees alert bij zaathoutbordjes. 

 
 Inspecteer zonodig onder hellingwagens. 
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stuiken. 
 
Verdubbel geen kimmen die doorgesleten zijn. 
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Bodem-, kim- en huidbeplating en 
verdubbelingen:  
 

 Inspecteer in- en uitwendig. Klop eerst met een 
hamer en zet voldoende meetpunten. 

 
 Let vooral goed op bij “kraken” en plooien 

(langs- en dwarsscheeps) en teken deze goed aan 
op de vlakschets.  

 
 Wees alert bij zaathoutbordjes. 

 
 Inspecteer zonodig onder hellingwagens. 

 
 Let onder de buikdenning op aanwezige 

ladingresten (pompmogelijkheid) en op 
aanwezige roest.   

 
 Wees alert op te scherp gejoggelde vlaklanden en 

stuiken. 
 
Verdubbel geen kimmen die doorgesleten zijn. 
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Bodem-, kim- en huidbeplating en 
verdubbelingen:  
 

 Inspecteer in- en uitwendig. Klop eerst met een 
hamer en zet voldoende meetpunten. 

 
 Let vooral goed op bij “kraken” en plooien 

(langs- en dwarsscheeps) en teken deze goed 
aan op de vlakschets.  

 
 Wees alert bij zaathoutbordjes. 

 
 Inspecteer zonodig onder hellingwagens. 

 
 Let onder de buikdenning op aanwezige 

ladingresten (pompmogelijkheid) en op 
aanwezige roest.   

 
 Wees alert op te scherp gejoggelde vlaklanden 

en stuiken. 
 
Verdubbel geen kimmen die doorgesleten zijn. 
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Voorpiekschot: 
 
 
 

 Eerst visuele inspectie, daarna afkloppen 
met de hamer. (Foto’s 7 t/m 9) 

 
 Dichtheid van het schot achter de 

ankerkettingen. 
 

 Is het piekschot dicht boven het dek? 
(bolderkast) 

 
 Doorvoering kabels etc. 

 
 Let op toestand van de kettingkokers.  

 
 Zijn treden in orde? 
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Voorpiekschot: 
 
 
 

 Eerst visuele inspectie, daarna afkloppen 
met de hamer. (Foto’s 7 t/m 9) 

 
 Dichtheid van het schot achter de 

ankerkettingen. 
 

 Is het piekschot dicht boven het dek? 
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Voorpiekschot: 
 
 
 

 Eerst visuele inspectie, daarna afkloppen 
met de hamer. (Foto’s 7 t/m 9) 

 
 Dichtheid van het schot achter de 

ankerkettingen. 
 

 Is het piekschot dicht boven het dek? 
(bolderkast) 
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FOTO 10 
 

Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden en 

laat daar de buikdenning of de stalen vloer 
verwijderen. 

 Stel alle gebreken vast en bepaal de reparatie. 
(Foto’s 11 t/m 16) 

 Overleg met de reparateur en belanghebbenden 
de reparatiemethode.  

 Repareer op de juiste wijze. Doe geen 
concessies wat de reparatie nadelig beïnvloedt.   
(Foto’s 17 t/m 19) 

 Stel op de juiste wijze de gebreken van de 
spant-wrangverbindingen vast.  

 Repareer de spant-wrangverbindingen op een 
goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
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 Repareer de spant-wrangverbindingen op 
een goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 



Pagina 17 van 34 

 
 
 
 
FOTO 15 
 

Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden en 

laat daar de buikdenning of de stalen vloer 
verwijderen. 

 Stel alle gebreken vast en bepaal de reparatie. 
(Foto’s 11 t/m 16) 

 Overleg met de reparateur en belanghebbenden 
de reparatiemethode.  

 Repareer op de juiste wijze. Doe geen 
concessies wat de reparatie nadelig beïnvloedt.   
(Foto’s 17 t/m 19) 

 Stel op de juiste wijze de gebreken van de 
spant-wrangverbindingen vast.  

 Repareer de spant-wrangverbindingen op een 
goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden 

en laat daar de buikdenning of de stalen 
vloer verwijderen. 

 Stel alle gebreken vast en bepaal de 
reparatie. (Foto’s 11 t/m 16) 

 Overleg met de reparateur en 
belanghebbenden de reparatiemethode.  

 Repareer op de juiste wijze. Doe geen 
concessies wat de reparatie nadelig 
beïnvloedt.                   (Foto’s 17 t/m 19) 

 Stel op de juiste wijze de gebreken van de 
spant-wrangverbindingen vast.  

 Repareer de spant-wrangverbindingen op 
een goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden en 

laat daar de buikdenning of de stalen vloer 
verwijderen. 

 Stel alle gebreken vast en bepaal de reparatie. 
(Foto’s 11 t/m 16) 

 Overleg met de reparateur en 
belanghebbenden de reparatiemethode.  

 Repareer op de juiste wijze. Doe geen 
concessies wat de reparatie nadelig 
beïnvloedt.                   (Foto’s 17 t/m 19) 

 Stel op de juiste wijze de gebreken van de 
spant-wrangverbindingen vast.  

 Repareer de spant-wrangverbindingen op een 
goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden 

en laat daar de buikdenning of de stalen 
vloer verwijderen. 

 Stel alle gebreken vast en bepaal de 
reparatie. (Foto’s 11 t/m 16) 

 Overleg met de reparateur en 
belanghebbenden de reparatiemethode.  

 Repareer op de juiste wijze. Doe geen 
concessies wat de reparatie nadelig 
beïnvloedt.                   (Foto’s 17 t/m 19) 

 Stel op de juiste wijze de gebreken van de 
spant-wrangverbindingen vast.  

 Repareer de spant-wrangverbindingen op 
een goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden 

en laat daar de buikdenning of de stalen 
vloer verwijderen. 

 Stel alle gebreken vast en bepaal de 
reparatie. (Foto’s 11 t/m 16) 

 Overleg met de reparateur en 
belanghebbenden de reparatiemethode.  

 Repareer op de juiste wijze. Doe geen 
concessies wat de reparatie nadelig 
beïnvloedt.                   (Foto’s 17 t/m 19) 

 Stel op de juiste wijze de gebreken van de 
spant-wrangverbindingen vast.  

 Repareer de spant-wrangverbindingen op 
een goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 
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Constructie middenschip: (wrangen, 
zaathouten en spt-wrangverbindingen) 
 

 Stel de feiten vast. (Foto 10) 
 Kijk verder dan het eerste gebrek. Wat is de 

oorzaak!  
 Stel vast waar geïnspecteerd moet worden 

en laat daar de buikdenning of de stalen 
vloer verwijderen. 

 Stel alle gebreken vast en bepaal de 
reparatie. (Foto’s 11 t/m 16) 

 Overleg met de reparateur en 
belanghebbenden de reparatiemethode.  

 Repareer op de juiste wijze. Doe geen 
concessies wat de reparatie nadelig 
beïnvloedt.                   (Foto’s 17 t/m 19) 

 Stel op de juiste wijze de gebreken van de 
spant-wrangverbindingen vast.  

 Repareer de spant-wrangverbindingen op 
een goede manier. (Foto’s 20 en 21) 

Is het vastlassen van trimvullingen een afdoende 
reparatie van gebroken spant-wrangverbindingen? 
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 Beunvloer en beunwand: 
(zijcompartimenten) 

 
 Wat zijn de consequenties als de beunvloer door 

het vele gebruik is doorgezet? 
 

 Zijcompartimenten dienende als ballasttanks in 
principe altijd controleren. (Foto’s 22 t/m 24) 

 
 Roest, een oorzaak van veel ellende!  (Foto 25) 

 
 Een beunwand als waterdichte scheiding tussen 

het ruim en de zijcompartimenten. (natte lading) 
 

 Hoe zit het met de stabiliteit bij dubbelwandige 
schepen? 

 
 Verdubbelen van beunwanden. (stel onderste 

profiel op afstand 600 mm vanaf beunvloer) 
 
Afsteunen van beunwandstijlen op de wrangen. 
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 Beunvloer en beunwand: 
(zijcompartimenten) 

 
 Wat zijn de consequenties als de beunvloer door 

het vele gebruik is doorgezet? 
 

 Zijcompartimenten dienende als ballasttanks in 
principe altijd controleren. (Foto’s 22 t/m 24) 

 
 Roest, een oorzaak van veel ellende!  (Foto 25) 
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het ruim en de zijcompartimenten. (natte lading) 
 

 Hoe zit het met de stabiliteit bij dubbelwandige 
schepen? 

 
 Verdubbelen van beunwanden. (stel onderste 

profiel op afstand 600 mm vanaf beunvloer) 
 

 Afsteunen van beunwandstijlen op de wrangen. 
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 Beunvloer en beunwand: 
(zijcompartimenten) 

 
 Wat zijn de consequenties als de beunvloer door 

het vele gebruik is doorgezet? 
 

 Zijcompartimenten dienende als ballasttanks in 
principe altijd controleren. (Foto’s 22 t/m 24) 

 
 Roest, een oorzaak van veel ellende!  (Foto 25) 

 
 Een beunwand als waterdichte scheiding tussen 

het ruim en de zijcompartimenten. (natte lading) 
 

 Hoe zit het met de stabiliteit bij dubbelwandige 
schepen? 

 
 Verdubbelen van beunwanden. (stel onderste 

profiel op afstand 600 mm vanaf beunvloer) 
 

 Afsteunen van beunwandstijlen op de wrangen. 
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 Beunvloer en beunwand: 
(zijcompartimenten) 

 
 Wat zijn de consequenties als de beunvloer door 

het vele gebruik is doorgezet? 
 

 Zijcompartimenten dienende als ballasttanks in 
principe altijd controleren. (Foto’s 22 t/m 24) 

 
 Roest, een oorzaak van veel ellende!  (Foto 25) 

 
 Een beunwand als waterdichte scheiding tussen 

het ruim en de zijcompartimenten. (natte lading) 
 

 Hoe zit het met de stabiliteit bij dubbelwandige 
schepen? 

 
 Verdubbelen van beunwanden. (stel onderste 

profiel op afstand 600 mm vanaf beunvloer) 
 

 Afsteunen van beunwandstijlen op de wrangen. 
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Schotten, koproer- en boegschroefbeunen, 
inlaatkasten en koelbeunen: 
 
 
 

 Waterdichtheid van de schotten boven EN 
onder de vloer. (Foto’s 26 en 27) 

 
 Bekijk ook de schotstijlen. 

 
 Schotten en wanden afkloppen. 

 
 Wanden inlaatkasten en koelbeunen bij 

voorkeur van buitenaf controleren en meten. 
(putvorming) 

 
 Wanden inlaatkasten en koelbeunen bij 

voorkeur vernieuwen. Verdubbelen toegestaan, 
mits bestaande uit hele platen. 

 
 Controle van elementen en anoden. 
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Schotten, koproer- en boegschroefbeunen, 
inlaatkasten en koelbeunen: 
 
 
 

 Waterdichtheid van de schotten boven EN 
onder de vloer. (Foto’s 26 en 27) 

 
 Bekijk ook de schotstijlen. 

 
 Schotten en wanden afkloppen. 

 
 Wanden inlaatkasten en koelbeunen bij 

voorkeur van buitenaf controleren en meten. 
(putvorming) 

 
 Wanden inlaatkasten en koelbeunen bij 

voorkeur vernieuwen. Verdubbelen toegestaan, 
mits bestaande uit hele platen. 

 
 Controle van elementen en anoden. 
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Standpijpen, spuipijpen, lensleidingen en 
afsluiters: 
 
 
 

 Pijpen en leidingen afkloppen met een normale 
hamer. 

 
 Roeststrepen en plekken op leidingen duidt 

meestal op lekkages van de leiding zelf. 
 

 Draai zelf eens aan de afsluiters. (Ook hier 
geldt; roest duidt op lekkage) 

 
 Bij twijfel, laten openen en repareren. 

 
Controleer op aanwezigheid terugslagkleppen. (Eigen 
waarneming) 
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Gangboord, bolders, denneboom en herften: 
 
 
 

 Let op spuipijpen in gangboord. 
 

 Scheurvorming langsverbanddelen. (oorzaak?) 
 

 Scheurvorming uitlopers denneboom voor- en achterschip en t.p.v. diepherft. (oorzaak?) 
 

 Van het gangboord losgescheurde densteunen. (oorzaak?) 
 

 Dichtheid vloeren en wanden van herften. (Let op verhaal schipper/eigenaar) 
 

 Controleer de bolders op functionaliteit en waterdichtheid naar het ruim.  
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Roeren, roerkoningen, schroeven en schroefassen: 
 
 
 

 Let op trilscheuren. Wat is vaak de oorzaak van deze scheuren? 
 

 Let op spelingen van de roerkoningen. Zit de hennekokerbus wel vast! 
 

 Is een kromme roerkoning een probleem? 
 

 Wordt er t.b.v. de smering wel het juiste vet gebruikt? 
 

 Hoe ziet het schroefconisch van de schroefas eruit? (oorzaak slechte passing?) 
 

 Wat is het minimale percentage voor een passing van een conus? (schroef, koppelflens etc.) 
 

 Let op bij het meten van de speling van schroefassen bij watergesmeerde loopbussen! 
 

 Let op bij het controleren van een eventuele kromme schroefas, wanneer deze nog in het schip 
gemonteerd zit! 

 
 Hoe kan men het beste rvs banden in tunnels en straalbuizen repareren? 
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Ankers, kettingen en ankerlieren: 
 
 
 

 Let op schalmdikte. 
 

 Laat bij twijfel de ketting geheel uitvieren en inspecteer dan op dikte. (zwakste schakel) 
 

 Past de schalm in de kabelaris? 
 

 Zijn de kluispijpen waterdicht en zijn de kluisbaarden nog in orde? 
 

 Beschikt de lier over een kettingstopper? (wat is het doel van een kettingstopper?) 
 

 Let bij de ankers op spelingen van de stok in de tafel en verbuigingen van de vloeien. (houdbaarheid) 
 
 
 
 
 



Pagina 34 van 34 

Enkele laatste tips: 
 

 Bepaal aan de hand van een 1e bodeminspectie de plaats van de te verwijderen buikdenning. 
 

 Inspecteer sowieso de inwendige bodemconstructie, wanneer een zaathoutbordje door het vlak dreigt te 
drukken of al is gedrukt en er “kraken” en/of aanzienlijke vermoeidheidsplooien aanwezig zijn. 

 
 Maak zelf je reparatielijst. Laat dit niet aan de schipper/eigenaar over. 

 
 Ga vooral uit van je eigen waarneming. 

 
 Laat de wijze van reparatie niet over aan de werf of de eigenaar, maar bepaal zelf in goed overleg met 

voornoemde personen de reparatiemethode. 
 

 Consulteer een collega wanneer je niet zeker bent van je zaak. (Niet iedereen heeft voor alles een 
pasklaar antwoord) 

 
 Let ook op IVW punten m.b.t. veiligheid en geef een advies (eventueel dringend en dwingend) om de 

gebreken te laten repareren. 
 
 


