
Reis Duncan

 

 

Begin pagina

English page

Engelum

Geschiedenis

Dorpsfoto's

Kerkklokken

Bewoners

Dorpsbelang

Verenigingen

Jeugdclub

De oude doos

Woningaanbod

Sponsors

K.v.Sla Raak

Museum

Fietsroute

Links

Archief

Redactie

E-mail

Gastenboek

 

 

Naar de golf van Aden met Duncan Vlaar

Er is mij gevraagd een verslagje te schrijven over het werken bij de marine en het varen voor een langere periode in het 
bijzonder. Het toeval wil dat deze reis ook behoorlijk in de belangstelling heeft gestaan van de media, dus ik denk dat de 
meesten wel een idee hebben waar ik het over heb; antipiraterij bij Somalië.

Het begon allemaal op 14 februari, toen vertrokken we met Hr. Ms. De Zeven Provinciën voor een reis van 5.5 maand 
richting de Golf van Aden.  Als eerste uitdaging deze reis, zouden we eerst 4 weken lang intensief gaan trainen met de Engelse 
Marine om het gehele schip en bemanning klaar te stomen voor de missie die voor de deur stond.  Na het succesvol afronden 
van deze training konden we eindelijk richting het zuiden gaan richting het Suez kanaal.
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Reis Duncan

 

 

Foto van de gehele bemanning, genomen in Malta op de terugreis (5 t/m 8 Juli)
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Reis Duncan

Ook de voorstuwingsmotoren hebben onderhoud nodig. Deze 16 cylinder dieselmotor krijgt onderhoud; de inlaat- en 
uitlaatkleppen worden gesteld. Deze motoren zijn in staat om een stalen boot van 144mtr lang en 3300ton zwaar vooruit te 
snellen tot 20 knopen(1 knoop=1 zeemijl/uur=, 1 zeemijl =1852mtr)
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Reis Duncan

Zoals te zien is, is het behoorlijk warm in de machinekamers, buiten is de temperatuur tussen de 45 en 50 graden, in de 
machinekamers kunnen  de temperaturen oplopen tot hoogtes van 73 graden.
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Reis Duncan

Ook is er tijd voor ontspanning. Halverwege de reis wordt er gevierd dat de laatste helft van de reis aangebroken is, dat 
wordt gevierd door de “midtermbalk” door te zagen door de commandant en de jongste matroos aan boord.
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Reis Duncan

Na het doorzagen van de balk, wordt er een zwembad gebouwd om even lekker af te koelen in de hitte,  de luchttemperatuur 
is zo’n 45 graden en het dek kan verhit worden tot zo’n 95 graden door de zon.
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Reis Duncan

Voordat een boot vertrekt, zullen eerst alle kabels voor de elektriciteit weg gehaald moeten worden, hier word ik geholpen 
door een toekomstig marinemannetje ;-)
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Reis Duncan

Piraten zijn niet bang, ze gaan de zee op in kleine bootjes, Dowhs genaamd, en op elke boot zitten zo’n 6 tot 9 piraten. Ze 
vallen elke boot aan die zij tegenkomen en kijken dan of zij die boot kunnen pakken.

Wij proberen dat natuurlijk te voorkomen, en dat doen we door evt terug te schieten. Helaas voor deze jongens is er met dat 
warme weer heel veel onderhoud aan alle wapens.
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Reis Duncan

Deze missie bestond niet alleen uit het jagen op piraten, maar ook begeleiden van kwetsbare schepen.  In dit geval is het een 
schip die net vrijgelaten was nadat het 10 maanden gekaapt was geweest.
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Reis Duncan

Tijdens het patrouilleren kwamen we veel bootjes tegen. Niet alles heeft te maken met piraterij, er zijn ook veel vissertjes die 
in de golf voor een inkomen proberen te zorgen. 
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Reis Duncan

Het is niet makkelijk om zo’n vissertje te ondervragen, zeker niet als iedere opvarende naar 1 kant van de Dowh loopt, zoals 
hier te zien is op de foto.

Het “boarden” (het aan boord gaan van een verdacht schip) is niet iets wat je zomaar doet, gelukkig heeft defensie hier een 
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Reis Duncan

zeer speciale eenheid voor, die speciaal voor deze reis, met ons mee waren.

Een close-up van een gekaapt schip, er gaan zelf complete gezinnen mee aan boord van zo’n schip.
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Reis Duncan

Hier wordt het personeel op de Marathon medisch onderzocht en worden er rapporten geschreven voor de forensische 
experts die aan boord moeten gaan komen zodra er een veilige haven wordt gevonden.
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Reis Duncan

Deze piraten gaven zich snel over nadat er een paar schoten voor de boeg waren gegeven.

Tijdens de terugreis was er ook nog tijd om een mooie foto te schieten van diverse schepen bij elkaar.
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Reis Duncan

Maar het mooiste is toch wel het binnenkomen in Den Helder op 17 juli, na ruim 5 maanden weg geweest te zijn, dan is het 
zicht op de haven het allermooiste om te zien!!!
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Reis Duncan

 

Met dank aan Duncan Vlaar!

 

<<Terug
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