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Tallyman – markeur 

Algemene informatie 
Het doel van deze training is om de nodige kennis en vaardigheden aan te leren om de taken van een 
Tallyman/markeur op een productieve en veilige manier uit te voeren. 
 
Om dit doel te bereiken voorzien wij training op:  

ü De omschrijving van de taken van de tallyman 
ü Omschrijving van het schip en de verschillende soorten lading 
ü De gebruikte documenten en symbolen 
ü De verantwoordelijkheden van de tallyman 
ü Praktische oefeningen  
ü Evaluatie  

Trainingsinhoud 
1. Definitie & chronologie van de tally operaties 
2. Het schip: 

a. Constructie, Snelheid en afmetingen, Capaciteit, Loadline en Plimsoll mark 
b. Types van schepen, Classificatie 
c. Scheepsdocumenten 
d. Bemanning 
e. Laadplan 

3. IT 
4. Functieomschrijving: 

a. De tallyman: taken en plichten 
b. Tally operaties algemeen 

5. De goederen: 
a. Classificatie en terminologie 
b. Identificatie 
c. Afschilderen, meten en classificatie 

6. Registrering van de goederen in het tally boek: 
a. Het tally boek 
b. Algemene richtlijnen i.v.m. invullen in het tally boek 
c. Specifieke richtlijnen afhankelijk van de aard van de operaties 
d. Praktische tips 

7. Lossen en receptie van goederen: 
a. Introductie 
b. Loscondities  
c. Het outturn-report (= los- en ontvangstrapport) 
d. Directe  trans-lading 
e. Vrijgave nota 
f. Het verblijf van inkomende goederen op de kade 

8. Laden van goederen: 
a. Introductie 
b. Leveren van goederen aan zeeschepen 
c. De overdracht van kosten en risico’s tussen de verscheper en de bevrachter  

9. Transport richtlijnen 
a. Introductie 
b. Zeetransport 
c. Praktische tips 

10. Ro/Ro: 
a. Import 
b. Export 

11. Houtproducten: 
a. Omschrijving  
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b. Taak van de tallyman 
c. Beschadigingscriteria 
d. Veilig werken 

12. Fruit: 
a. Bananen en ander fruit 
b. Voorbereiding van de tally operaties 
c. Release note, Barcode, Stock aanpassing 

13. Metalen: 
a. Terminologie, Types staal en oppervlakte behandeling, andere metalen 
b. Relatieve dichtheid 
c. Markeringen op  goederen 

14. Containers: 
a. Types en afmetingen, speciale uitvoeringen 
b. Schadecodes (ICL-codes) 
c. Identificatie van containers 
d. Structuur van de container 
e. Het container team 
f. Containers verzegelen, CSC-plate 
g. Reeferunits 
h. Procedure OH/OL/OW containers: 

 
Max # kandidaten: 6/instructeur 
Duur van de training: 12 dagen 


