CHECKLIST Vervoeren Sloep
Sloep UIT het water bij trailerhelling
Voorbereidingen sloep in het water
 Twee mensen blijven aan boord van de sloep
 Dollen + ringetjes in de dollenbak
 Twee lijnen bevestigen (voor en achter) voor begeleiden

Voorbereidingen trailer
 Disselslot in de auto (gebruik noodzakelijk bij parkeren).

 Electriciteitskabel loskoppelen (met draaibeweging) en richting auto verplaatsen,
zodat deze het water straks niet raakt.
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 Lichtbak van trailer halen d.m.v. losdraaien vleugelmoeren, optillen stang met
nummerplaat en achterlichten. De stangen waar de licht balk op zit in dezelfde
positie laten staan en niet inschuiven.

 Achterste twee stempels naar beneden draaien

 Trailer op de helling rijden, zover dat 2 wieltjes bovenop trailer gedeeltelijk onder
water (meekijken door 2 mensen links/rechts). De trailer moet recht (loodrecht op
het water) staan.

Sloep op de trailer plaatsen
 Sloep vanaf de wal m.b.v. lijnen recht voor trailer manoeuvreren samen met
mensen die nog aan boord zijn.
 Kijken of de sloep recht op trailer komt, kijken wielen t/m rand
 Lijn uitdraaien (haspel van rem af en trekken aan lijn) en vastmaken aan de sloep.
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 Sloep op de trailer trekken d.m.v. draaien lier en in het midden trailer houden.
Begeleiden door 2 - 4 mensen. De twee bemanningsleden in de sloep houden
deze recht bij het opdraaien.

x
 Iedereen uit de sloep (via wielkast of bij punt) en op veilige afstand van de sloep
gaan staan i.v.m. grote draaicirkel bij wegrijden.

 Met de auto de trailer + sloep uit het water rijden

Trailer met sloep klaarmaken voor rijden op de openbare weg
 Stempels omhoog tegen de sloep aan. De sloep moet op de kielbalk blijven
rusten, de stempels zijn voor het stabiliseren. Pas als de stempels opgedraaid
zijn, kan men de sloep in voor de rest.
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 Roer in de sloep, heel goed vastbinden en contactpunten met doekjes
beschermen.

 Riemen op doft twee en vier vastzetten met elastiek of spanband rondom een
doft, zodanig dat ze niet ‘doorhangen’.
 Alle losse spullen uit de sloep in auto (dollenbak, palen, spanband dekzeil,
dekzeil, tonnetjes, losse doekjes, etc.)
 Stootwillen onder bankjes

 Spanbanden pakken uit vooronder
 Spanbanden vastmaken over de sloep en aan buitenzijde uithouders. De
spanners aan de rechterzijde van de sloep. Spanband goed opknopen, zodat
deze tijdens rijden niet loswappert.
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 Lijn om de punt van de sloep en trailer heen (let op remkabel trailer)

 Spanning van de lier afhalen
 Lichtbak terugplaatsen en electra aansluiten
 Nummerplaat erop

 Controleren:
o wieltje goed omhoog/vast
o verbinding electra
o controleer werking lichten
o noodrem kabeltje verbonden met de auto
o handrem trailer eraf
o hangen de kabels voldoende ver boven grond?
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Sloep IN het water bij trailerhelling
Voorbereidingen sloep op trailer
 Spanbanden los (ook lijn voor!)
 Controleer of de lier geblokkeerd staat zodat als de sloep de helling afgaat de
sloep niet uit zichzelf van de trailer loopt.

 Lijntje voor en achter voor begeleiden sloep te water
 Stootwillen buiten boord hangen
 Lichtbak van trailer halen

 Achterste twee stempels helemaal naar beneden draaien

 Roer aan achterzijde sloep bevestigen
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Sloep te water laten
 Trailer recht op de helling zetten (meekijken door 2 mensen links/rechts)
 Twee mensen gaan in de sloep zitten en houden de sloep en roer recht bij het te
water laten
 Twee mensen hebben de lijnen vast voor begeleiden sloep
 Sloep een stukje (ca. 50 – 100 cm) van de trailer af laten glijden, door
gecontroleerd de rem van de lier af te halen. Laat de rem niet los anders is er
kans dat de lierhandel je blesseert.
 De lierhaak los maken en de sloep met snelheid van de trailer laten lopen.
Goed afstemmen wanneer je loslaat!
 Sloep losmaken van de lijn en lijn met haspel weer indraaien
 Iedereen van helling weg
 Trailer wegrijden (meekijken door 2 mensen links/rechts)

Sloep klaarmaken voor het roeien
 Roer erin
 Riemen los, dollen erin
 Losse spullen terug in de sloep (dollenemmer, tonnetjes, dekzeil, palen en
spanband als je naar ligplaats roeit!)
 Spanbanden in vooronder stoppen

Trailer klaarmaken voor rijden op de openbare weg
Zie eerdere instructies op pagina 5.
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CHECKLIST KRANEN
Vrijwel identiek aan traileren, behalve rode tekst
Kranen sloep IN het water vanaf de trailer
Sloep en trailer klaarmaken
 Spanbanden los (ook lijn voor!)
 Lijntje voor en achter voor begeleiden
 Stootwillen buiten
 Roer aan achterzijde sloep bevestigen
 Trailer onder kraan zetten
 Sloep erin begeleiden, singels ter hoogte van uithouders
 Begeleiden met lijnen om botsing met kade te voorkomen

Kranen sloep UIT het water op de trailer
Voorbereidingen in de sloep voor kranen water UIT
 Roer in de sloep
 Riemen vastmaken aan doften met spanbandjes of elastiek
 Lijnen voor en achter voor begeleiden sloep
 Sloep onder de kraan manoeuvreren
 Singels (draagbanden van de kraan) ter hoogte van uithouders plaatsen
Trailer klaarzetten
 Trailer onder de kraan zetten
 Indien de sloep via een kraan in het water gegaan is hoeven de stempels niet
gewijzigd te worden, anders stempels naar beneden draaien
 Sloep wordt door de kraan uit water getild, begeleiden met lijnen om botsing met
kade te voorkomen
 Juiste plaatsing sloep op de trailer waarborgen, let op:
o goed in het midden van de trailer
o ver genoeg naar voren op de trailer
o stempels staan goed
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