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Gestuntel Taurus bij rigmove met GSF Galaxy III
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ROTTERDAM 14 FEBRUARI 2009, 08:00
Het grote booreiland GSF Galaxy III van de Amerikaanse boormaatschappij 
Transocean is vanuit Rotterdam weer naar zee vertrokken. Het booreiland, dat 
vorig jaar voor Nexen Petroleum in de Britse Noordzee heeft geboord, was in 
afwachting van nieuw werk tijdelijk in het Calandkanaal afgemeerd. Het vertrek 
bleek meer problemen op te leveren dan verwacht.
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De zeesleper Taurus zwenkt te ver uit bij de tow-out van het booreiland GSF 
Galaxy III, terwijl de Maersk Challenger netjes haar koers houdt. (Foto PAS 
Publicaties)

Om het booreiland op stroom te brengen, werden de havenslepers Fairplay 21, 
Smit Elbe, Smit Schelde en Smit Mersey ingezet. Die gaven hun sleep vervolgens 
over aan de grotere zeeslepers Maersk Challenger en Taurus, met respectievelijk 
een trekkracht van 172 en 207 ton. Opmerkelijk hierbij was echter het gestuntel van 
de bemanning van de Taurus. Deze zeesleper uit de vloot van Harms Bergung uit 
Hamburg moest als laatste vastmaken, maar dit verliep niet vlekkeloos. In plaats 
van haar positie stuurboord voor de GSF Galaxy III in te nemen, zwenkte de Taurus 
onverwachts uit naar bakboord, wat aan boord van de Maersk Challenger niet werd 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.schuttevaer.nl%2Fnieuws%2Factueel%2Fnid10407-gestuntel-taurus-bij-rigmove-met-gsf-galaxy-iii.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.schuttevaer.nl%2Fnieuws%2Factueel%2Fnid10407-gestuntel-taurus-bij-rigmove-met-gsf-galaxy-iii.html&via=schuttevaer&text=%27Gestuntel+Taurus+bij+rigmove+met+GSF+Galaxy+III%27
https://www.schuttevaer.nl/scripts/doorsturen.php?doorstuurpagina=%2Fnieuws%2Factueel%2Fnid10407-gestuntel-taurus-bij-rigmove-met-gsf-galaxy-iii.html


Schuttevaer

gewaardeerd. Hierna zwenkte de Taurus weer te ver uit naar stuurboord. Een en 
andere leidde tot heftige discussies over de marifoon, waarbij de towmaster zelfs 
dreigde de Taurus te laten vervangen. De Russische bemanning van de sleper 
heeft kennelijk geen ervaring met het uitvoeren van specialistisch offshorewerk. 
Nadat de havensleepboten waren bedankt, vertrok het transport uiteindelijk toch 
naar zee.
 
Het booreiland is tien jaar geleden op de Keppel FELS-werf in Singapore gebouwd 
voor slechtweergebieden, waaronder de Noordzee. De boorunit is inzetbaar tot 
waterdieptes van 120 meter en kan tot op een diepte van ruim drie kilometer in de 
zeebodem putten boren. De GSF Galaxy III gaat nu voor Centrica in de Britse 
sector aan de slag. (PAS)
 


