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Sleepdienst Boluda Towage Europe schakelde zijn drie sterkste sleepboten in om
het recordschip ‘HMM Algeciras’ te assisteren naar haar ligplaats aan kaai 913 in de
Antwerpse haven. Flows was mee te gast aan boord van de ‘Union Hawk’.

Kapitein Karl Joos van de 'Union Hawk' - © Julie Desmet
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“Het is een prachtige dag”, vertelt kapitein Karsten Joos (foto 1). “Er staat een beetje wind,
maar het schip heeft de stroming mee om mooi ‘door te schuiven’ naar de kade.”

De ‘Union Eagle’, de ‘Union Pearl’ en de ‘Union Hawk’ (foto 3) staan paraat om de
containerreus veilig af te meren aan de Noordzee Terminal van PSA. De ‘Union Hawk’ en
‘Union Eagle’ kunnen elk 80 ton aan en zijn de krachtigste slepers in de haven van
Antwerpen.

“Je kunt het vergelijken met 7.000 pk trekkracht”, vertelt kapitein Joos. “Wij zijn niet het
racepaard, maar het trekpaard.”
“De sleepboot is gemaakt om kracht te geven”, vult commercial area
manager, Gregory de Groef, aan. “Hoe meer kracht we nodig hebben om snel te kunnen
varen, hoe minder kracht we hebben om te trekken of te duwen. Hoe trager het zeeschip
vaart, hoe groter dus het effect van onze slepers zal zijn.”
Kapitein Joos assisteert de HMM Algeciras met de ‘voorboot’. De ‘Union Eagle’ vaart als
‘achterboot’ en remt het schip af. “Het is hun taak om het schip onder controle te houden
zodat de loods nog kan blijven sturen”, zegt Joos. De ‘Union Pearl’ duwt de 400 meter
lange 'HMM Algeciras' dwars in de zij.

Een klepper van zulk formaat trekt veel kijklustigen. Toch slaat de reus de bemanning niet
uit hun lood. “De containerschepen worden alsmaar groter, maar de lengte blijft wel
hetzelfde”, zegt Joos. “De grootte verschilt vooral in hoeveel containers er aan boord
kunnen.”
“Uiteraard is het bijzonder dat we een recordschip mogen assisteren, maar voor ons is dit
werk zoals we gewoon zijn", gaat hij verder. "We weten al vrij goed wat de loodsen zullen
vragen en zijn ingespeeld op het manoeuvre. Er zullen wel heel wat shipspotters op onze
vingers kijken. Het moet dus zeker goed gaan”, lacht hij.

Twee loodsen aan boord van de ‘HMM Algeciras’ voeren het manoeuvre mee uit. “We
vertrouwen elkaar”, zegt Joos. “De loodsen werken tegenwoordig met sterke
computertechnologie, maar ze rekenen nog altijd op ons voor het visuele.”
“Het is aan de loods om erover te waken dat de sleepboten elkaar niet tegenwerken”, vult
De Groef aan. “De een kan niet zonder de ander.”

De bemanning wacht de ‘HMM Algeciras’ op aan de grens van België en Nederland ter
hoogte van Saeftinghe voor het laatste stukje van haar reis. Wanneer ze rond 19.30 uur in
zicht komt, begroet de 'Union Pearl' het schip. De sleper richt de waterkanonnen omhoog
om een imposante fontein te vormen.
Nadat de 'Union Hawk' en 'Union Eagle' sleepverbinding hebben gemaakt met het schip,
wordt de 'HMM Algeciras' tegengehouden waardoor het verder 'uitzwiert'. Het schip draait
daarbij 180 graden om het dwars aan stuurboord tegen de kant te leggen.

De 'HMM Algeciras' heeft een diepgang van 11 meter 60 bij aankomst. “Het is een zwaar
schip. De snelheid gaat er nogal moeizaam uit", vertelt kapitein Joos, "maar we hebben
de stroming mee." "We proberen altijd gebruik te maken van de opwaartse stroming."
De 'Union Pearl' krijgt teken van de loods om te beginnen duwen. "Het is nu heel
belangrijk dat we zeker mee zijn in de juiste richting", vertelt Joos. "Als het schip tijdens
het zwaaien te dicht bij de kade komt, bestaat het gevaar dat we ertussen zitten."
"De loods informeert ook altijd de achterste sleepboot als ze gebruik gaan maken van de
schroef, aangezien het schroefwater een sterke invloed heeft op de achtersleepboot",
zegt De Groef.
Het schip wordt zachtjes tegen de kade geduwd. Om 20.25 uur meert de 'HMM Algeciras'
af (foto 2).
Boluda Towage Europe assisteerde de 'HMM Algeciras' ook in de haven van Rotterdam
en zal het schip verder assisteren in de volgende aanloophaven London-Gateway.
Julie Desmet
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