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Boten te water  2017

WSV de Zuiderzee



Gemaakte afspraken

• Havenmeester gemeente Urk ivm masten

• Kiefte waar we te water gaan

• Gemeente Urk

– Hekken, vergunning

• Politie ivm transport, 8 april 2017

• Kraan

• Sluis Urk
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Belangrijk 1

• Uiterlijk 6:30 uur is iedereen aanwezig in 

de kantine 

• De kraan draait om 7:00 uur (daglicht)

• Borden plaatsen op het Keteldiep

• Veiligheid is nummer 1 ! (mens, weer thuis zoals 

we gekomen zijn)

• Kwaliteit nummer 2 ! Alles heel houden

• Kwantiteit is geen issue ! We hebben alle tijd
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Belangrijk 2

• Niet meer mensen dan er nodig zijn op de 

werkvloer

• Iedereen op zijn post, en vooral bij Kiefte

• Iedereen controleert  zijn eigen kar op 

kwaliteit en banden spanning
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Belangrijk3

• Parkeren niet bij andere bedrijven en bij 

ons zelf voor de deur
• Bij (ex) Nova en Piet Brouwer is plek, en bij de ingang 

van jachtcharter aan de linker kant

• Neem kennis van onze spelregels, staan 

achter op de taakverdeling

• We doen ca. 10 /13 schepen per uur, 
volgorde is nu niet specifiek bepaal
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Belangrijk 4

• Ieder tekenen voor aanwezigheid

• Akkoord met de voorwaarden

• Incasso van de gelden
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Hefrucks

Trekkers : Loek van Slooten en Jan de Boer

Heftrucks : Bertus van Slooten (VAU), Lubbert 
Schenk (NSF)
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Aanvulling op de taken:

Helmen, vesten verbandtrommel, 
moeten worden gebracht en gehaald.

Wie neemt dit op zich ?????
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Veiligheid!

• Wees bewust bezig met hetgeen je doet!

• Werken met heftruck of trekker, zorg voor
toezicht van derden in de werkomgeving.

• Doe niets overhaast, we hebben de tijd aan
ons zelf!
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BHV

• Cees Romkes; Joh. Visscher; Jacob Broersma; 
Cees Woord; Loek van Slooten;
Lubbert Schenk

Kloppen deze namen nog?
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Spelregels hijscommissie W S V De Zuiderzee

1. Alle deelnemers behoren hun medewerking te verlenen en voor aanvang aanwezig te zijn.

2. Alle deelnemers behoren de instructies van de hijscommissie op te volgen.

3. Er mogen geen kinderen beneden de 15 jaar aanwezig zijn.

4. Mensen die zich niet aan-/ of afmelden tijdens of voor de hijsvergadering gaan niet met ons 

in of uit het water!

5. De eigenaar van het desbetreffende schip dient zelf aanwezig te zijn, of voor een vervanger te zorgen in 

overleg met de hijscommissie.

6. Tijdens het hijsen, mogen er alleen masten op die schepen liggen die buiten  gestald staan.

7. Bij een ondeugdelijke kar wordt deelname geweigerd. Er wordt voor en tijdens het hijsen gecontroleerd

door de hijscommissie.

Indien u twijfelt, neem dan van te voren contact op met iemand van de hijscommissie.

8. In en bij de schuur moeten de dissels verwijderd worden zodra de boot op zijn plek staat. 

9. Betalingen worden achteraf per bank gedaan (automatische incasso)

10.Alle activiteiten tijdens de hijsdagen zijn voor eigen risico en 

verantwoording van de deelnemers. Hier tekent men voor tijdens de hijsvergadering. 
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Vervolg spelregels

11  W S V De Zuiderzee, nog de hijscommissie kunnen aansprakelijk gesteld

worden voor wat voor schade of letsel dan ook.

12 De taakverdeling geeft aan wat er van de deelnemers verwacht mag worden.

13 Transportvoertuigen behoren altijd hun lichten en zwaailichten te voeren.

14 Zonder merktekens op boot en of kar wordt deelname geweigerd. 

Met uitzondering van nieuwkomers.

15 Verven tijdens het hijsen is niet toegestaan.

16 Transport wordt door de hijscommissie alleen geregeld tussen Kiefte en de winterberging.  Mensen die 

elders gestald staan regelen dat zelf vooraf of nadien.

17 Privé werkzaamheden doen we als we klaar zijn met het hijsgebeuren.

18 Gebruik van de masten trailer buiten de hijsdagen, is niet voor verantwoording van de 

hijscommissie.

Zie afspraken met de gemeente en politie !!

19 Gebruik van de masten trailer altijd in overleg met de hijscommissie.

20 In alle overige gevallen beslist de hijscommissie.
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Afvoer

karren

Spuitplaats

Bootkarren
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truck laten
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Gebouw flux

kraan

We doen gemiddeld 10/13 boten per uur,

dus haast is niet aan de orde !

Touwpakkers Iedereen op zijn eigen, toegewezen 

plaats, anders

naar de botenloods

aanvoer 

boten

Dit stuk 

terrein 

zoveel als 

mogelijk vrij 

houden

Als het een beetje ‘vast’ loopt met 

boten, loop naar de weg en hou 

trekkers en trucks tegen.

Met rust en orde komen we het 

snelst aan een eind!



Masten 8 april

• Wie rijdt er met de mastenwagen?

•Wie rijdt achter de mastenwagen aan?

•Jelle Fokke Hijsmeester bij de masten ?
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Samenwerken helpt!
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Terrein opruimen!
Graag willen het terrein weer fatsoeneren!

Iedereen begint, eigenlijk al bij aanvang, de 
botenloods en het terrein op te ruimen.

Dus even geen taak, dan naar de 
winterberging!
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START
Boten in het water 

8 april 2017
Aanvang met koffie vanaf 6:30;

allen in de kantine en laatste
mededelingen.

Aanvang werkzaamheden 7:00

Om 7:00 draait de kraan (daglicht)!
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NOG  VRAGEN ?
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Boten uit het water 2017

• Herfstvakantie basis onderwijs noord

• 21 oktober – 29 oktober

• Boten uit het water 2017:

• Zaterdag 21 oktober
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De hijscommissie wenst u een
goed vaarseizoen.


