
18 oktober 2014 



Vooraf door de commissies. 
 Uitnodigingen / Inschrijvingen 
 Winterberging indelen 
 Hijsvolgorde bepaald 

 



Afspraken gemaakt met 
 de havenmeesters van de gemeente Urk 
 Sluis van Urk 
 Firma Kiefte 
 Afspraken met TCD/ de Heus gemaakt t.a.v. afmeren 
 Gem Urk (vergunning hekken plaatsen en lenen) 
 gemeente / politie overleg voeren voor het speciale transport 

(Masten transport) Vergunning verleent 
 Johannes Schinkel met de hijskraan 

Afspraken met de politie alleen voor 11 en 18 oktober 2014 
 Voorraad controleren van de kantine (koffie enz) 
 Brood en beleg bestellen; Snert bestellen; Taakverdeling maken; 

Karren controleren; Presentatie maken 
 





Masten van de boten 
 Masten er af halen, zaterdag 11-10-2014 
 De kraan draait om 8:00 uur (daglicht). 
 Teun Bakker haalt de mastenkar op en Piet Hoekstra rijdt er 

achteraan. 
 Niet meer dan 8 masten op de mastenkar !!! 
 Vrijdagmiddag mogen we al in de binnen haven gaan liggen 

met een aantal boten. 
  Jelle Fokke Visser staat bij de kraan en is hijsmeester. 
 Zorg dat de boten gereed zijn (zeilen er af, stagen los, 

kabels los enz. enz.)! 



Opmerkingen voor 11 oktober 
 Neem schragen mee naar de haven 
 Start met z’n allen om 8:00 op de haven. 
 We helpen elkaar! 
 Gaan allen net zo lang door tot iedereen klaar is. 
 Wie zich om 8:oo niet gemeld heeft, dan geen mast er af. 
 Lint spannen en afzetten werk gebied 
 Afmelden met een geldige reden bij Jelle Fokke Visser 
 Jelle Fokke Visser 0652650295 
 Er is voor het ‘masten er af ’ geen volgorde lijst. 
 Na de masten hijsen naar de winterberging om de masten 

in het rek te leggen 



Boten uit het water 



Boten uit het water 1 
 Borden plaatsen op het Keteldiep, zie tekening, door Rinke  Visscher 

en Cees Kapitein. Bertus van Slooten helpt met de heftruck 
 Nummer 1 = Veiligheid en nummer 2 = Kwaliteit! 
 Kwantiteit speelt geen rol !!!!!! 
 Niet meer mensen dan we nodig hebben op de werkvloer  
 Iedereen op zijn post, en vooral op het terrein bij Kiefte. 
 Transport middelen, wie  (6/7 nodig)?  Loek, Bertus, Gerrie, L 

Schenk, Jan de Boer, M Post. 
 Gasbussen, benzine en brandbare stoffen controle door Johan van 

Veen. 
 Taakverdeling toelichten: Zijn hier vragen of opmerkingen  

over ? 
 Iedereen controleert  zijn eigen kar op kwaliteit en banden 

spanning. 
 



Boten uit het water 2 
 Parkeren niet bij andere bedrijven en bij ons zelf voor de deur. Houd de weg vrij 

voor de boten 
 Voor de mensen die de boten afspuiten, kijk goed wat je doet, vooral s’morgens 

vroeg. 
 De een begint voor en de ander achter, spreek dat met elkaar af. 
 Neem kennis van onze spelregels, zijn aan u uitgereikt. Indien u die nog niet heeft 

vraag er naar! 
 We doen 8 tot 10 schepen per uur, kijk bij iemand op de lijst hoe ver we zijn.  
 Dan weet je ook wanneer je ongeveer aan de beurt bent.  
 Buiten stalling achteraf wordt er niet meer ‘ geschoven met boten’ . 
 Als dus iemand deze winter wat wil gaan doen met zijn boot, goede plaats vooraan 

zoeken, zodat niemand hoeft te ‘ schuiven’. 
 WEES ER DUS BIJ TIJDENS HET PARKEREN! 
 Afmeldingen (verplicht) voor de hijsvergadering: 
 Tekenen voor aanwezigheid en akkoord met de voorwaarden (na de veragdering) 
 Rondvraag  



Vrijdagavond 17 oktober 
 Grote zware boten gaan vrijdagavond uit het water 
 Zorgen zelf dat karren bij Kiefte komen 
 Spuiten zelf de boten af 
 Voorkomen opnieuw inscheren van de kraan werkt 

zaterdagochtend sneller 
 Henk Ruizendaal 
 Bertus van Slooten 
 Gerrie van Leeuwen 
 Klaas Kramer 
 Leendert Wakker 

 Boten blijven bij Kiefte staan totdat ze volgens de lijst 
naar de winterberging toekunnen. 



In de aanloop tot uit het water te regelen door :       
1 Controle zwaai lichten op werking  Jan Lindeman, Jan v Slooten en W Doorenbos   
  minimaal een week voor in/uit het water,   
  en plaatsen op de voertuigen   
2 Mastenwagen in elkaar zetten en de  Jan van Slooten en Willem Doorenbos   
  verlichting controleren    
  minimaal een week voor in/uit het water,   
3 Merktekens op de boten en karren en  M Post / H van Slooten     
  de lijst hiervan bijhouden en/of aanpassen   

Vaste positie's van leden bij uit het water     
1 Hijsmeesters :  Henk Ruizendaal     

2 Botenloods en terrein vol rijden G. v Leeuwen, K L  Kramer, J de Boer en op de heftruck Kl v Veen of J Zwarthoed 
3 Transport van en naar botenloods Loek van Slooten, Meindert de Boer, J v Dokkum 
  Bertus v Sloten, Pieter de Boer, W Doorenbos  en Jan Visser 
4 Volgorde karren naar en bij de FLUX A P Woord , Jan Woord, Cor Woord en Maarten Post   
Tijd gebonden positie's  van leden bij uit het water   
  Assistentie bij de kraan met heftruck   Heftruck assistentie door:   
  7:30 Jaap Zwarthoed Leendert Wakker   
  Let op de juiste volgorde ! 10:00 Jan K Post Jan van Leeuwen   

  
Bediening/klaar maken 
 hogedruk cleaner 7:45 Ale Jager   

  10:30 
Meindert de Boer / A 
Hoekstra   

  Helpen bij de kraan en afspuiten. Afspuiten Hulp bij de Kraan Touw aan pakkers 
  7:45 J Visscher, Joh Visser Jan v Slooten en T buter Wouter Post en J Hakvoort 
    M Ruiten, H Ruiten L Schenk en Rinke Visscher J Broersma en J Gerrits 
  9:00 Jan van den Berg Jelle d Boer en T Bakker J Broersma en Wouter Post 

    
Piet Jan van Veen, Jan 
Ruizendaal Jan Gerssen en Jan Visser  en J Gerrits 

  Helm en/of Zwemvesten verplicht ! 10:00 R Romkes en J Broersma Jelle de Boer en T Bakker Jan Wakker en Jan Smit 
    E Visser en Jan v Leeuw Cees Kapitein en L Schenk Jelle F Visser en J Gerrits 
  11:00 Jacob van Urk R Visscher en Cees Kapitein Jacob Hakvoort en Jan Smit 
    Leendert Wakker Jan Gersen en Albert v Veen W Doorenbos en J F visser 
  12:00 Teun Buter , H Visser Jaap Bruinsma/ R Visscher E van Urk en W Doorenbos 

  
Tot laatste 

boot Jan v Sloten , H d Haan Piet Hoekstra en J Visscher 
Jan K Gerssen / Jan van den 
Berg, Piet Jan van Veen 

  Terrein en materiaal opruimen na afloop Albert van Veen, Evert Visser, Jan Gersen en Henk d Haan opruimen terrein   

  Broodjes / Koffie / snert >>>>>>> 
ca. 9:00 en einde 
Cees Romkes / Henk v Sloten /  Evert v Urk Cees Bakker, Jan Lindeman en Jan Pasterkamp  

            



Aanvulling op de taken: 
 Helmen, vesten verbandtrommel, moeten worden 

gebracht en gehaald. 
 Jan Smit zal 4 nieuwe touwen van 5 meter maken voor 

aan de haken  
 Jan Smit neemt de spullen mee naar het terrein van 

Kiefte 
 Jacob Hakvoort wordt terrein leider waar afmeldingen 

van taken gedaan moeten worden. 



Afvoer 
Boten 

Spuitplaats 
Boten /karren 
direct goed 
op de plaats 

zetten. 

Parkeren karren 
(laatste karren vanaf hijs 

vorlgorde ca. 30/35) 
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Gebouw flux 

kraan 

We doen gemiddeld 8 tot 10 boten per uur, 
 dus haast is niet aan de orde ! 

Touwpakkers Iedereen op zijn eigen, toegewezen plaats, anders 
 naar de botenloods 
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Afmeren in het kanaal 
 Wil een ieder rekening houden met de hijsvolgorde! 
 Bij fa. Kiefte de eerste 15 a 20 boten in hijs volgorde. 
 De daarop volgende boten elders in het kanaal en dan 

op een redelijke volgorde naar de kraan! 
 



Gasbussen, Benzine en brandbare 
stoffen. 
 verboden in de winterberging! 
 Volgens de verzekering en de milieuvergunning 
 Realiseer u welke verantwoordelijkheid u op u neemt als 

u deze wel aan boord laat (aansprakelijkheid) 
 Controle aan bij de ingang van de winterberging door 

Johan van Veen in opdracht van het bestuur 
 



Dam opruimen ! 
 Het is de bedoeling dat om ca. 11:00 wordt gekeken of 

we een ploeg kunnen samenstellen om de dam alvast 
op te ruimen enz. 

 Wie zijn boot heeft gestald, of klaar is 
 Melden bij Maarten Post. 
 Instructies volgen. 



START 
Boten uit het water 2014 

 
 Aanvang met koffie 06:30 
  allen in de kantine en laatste mededelingen. 
 Aanvang werkzaamheden 6:45/7:00 
 Om 07:30 draait de kraan pas (daglicht)! 



2015 boten te water 
 

Boten te water 11 april 2015 
Hijvergadering 1 april 2015 

19.30 uur in de kombuis 
 

 Pasen = 5 en 6 april 2015 
 Mei vakantie 2 mei 2015 t/m 10 mei 2015 

 



BHV 
 Cees Romkes, Joh. Visscher, Jacob Broersma, Cees 

Woord, Loek van Slooten, Lubbert Schenk, Johan van 
Veen, Piet Jan van Veen 
 

 BHV ers krijgen speciaal hesje voor herkenning 
 



Koffier, Brood en Snert 
Hoofd catering :  
Henk van Slooten, tevens budget beheerder. 

                         (heeft ook sleutel van het magazijn) 

 
Toegevoegd om te ondersteunen: 
Cees Romkes, Evert van Urk,Cees Bakker, Jan 

Lindeman, Jan Pasterkamp 



AFSLUITING 
  

Nadat alle werkzaamheden klaar zijn kan er snert 
worden gegeten in de kombuis. 

 
Voor de mensen die geen snert eten “wel thuis”. 

 

SAMEN UIT SAMEN THUIS! 
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