Commando’s Ploegroeien en Sturen bij BWV De Eem

Basishandelingen

Verklaring en uitleg commando of extra informatie

Uit water halen en in
loods brengen van
Wherry of C-boot die op
de kiel op trolley ligt

VOORBEREIDING door Stuur en Roeiers:
- De riemen liggen in de waterbak of zijn al opgeborgen.
- Het roertje loshalen en bij de riemen neerleggen of al opruimen.
- Kussen(s) uit de boot halen en in de loods opbergen.
- Alle persoonlijke en andere losse spullen uit de boot halen en op een
veilige plek leggen.
- De boottrolley uit de loods halen en op de rem klaarzetten haaks op het
vlot. Alle wielen staan op de tegels.
- Zorg altijd voor (ruim) voldoende tillers! Vraag hulp! Draag een C4 en
Wherry minimaal met 4, bij voorkeur met 6 tillers.
- Tillen met rechte rug, vanuit de benen.
- Tillen uit het water gebeurt altijd aan de spanten, niet aan de boorden!
Extra info over het opbergen van de riemen na het afdrogen:
- Scull-riemen mag je per stel tillen. Draag met het blad naar voren en
boven. Houd een wijsvinger tussen de riemen.
- Boordriemen draag je altijd per stuk. Blad naar voren en boven.
---------------------------------------------------------------------------------De Stuur en Ploeg manoeuvreren de boot in het water zoveel mogelijk
haaks op het vlot. De achtersteven, waar het roer zat, is het dichtst bij de
overkant van de Eem. De voorsteven komt als eerste uit het water.

‘Aan de boorden’ OF
‘In de spanten’

Als de boot haaks op het vlot in het water ligt, pakken twee tillers de boot
bij het spant aan de voorsteven en trekken de boot voorzichtig uit het
water, in één rechte lijn. De anderen houden de boot recht zodat alleen de
kielbalk over de vlotrand of (bij voorkeur) over de vlotrol glijdt. Zoveel
mogelijk tillen!

‘Tillen gelijk ….Nu’

Zodra de achterste twee tillers kunnen, pakken ze het dwarsspant bij de
achtersteven en met een ‘Tillen gelijk…Nu’ van de Stuur tillen alle vier (of
meer) personen de boot tegelijk en op de goede manier op. Nu met de
boot naar de boottrolley lopen en deze precies op de goede plek op dit
vervoermiddel leggen.

‘Overslagen vast en ballen op
de dolpennen’

De overslagen vastmaken en de ballen aanbrengen.
De boot schoonmaken en drogen, ook de binnenkant goed drogen. Slidings
schoonmaken. De Stuur controleert of er geen schade is aan de boot.
Schade in het averijboek aangeven. De boot is klaar om op te bergen.

‘Aan de boorden’
‘Remmen los’
‘Voorzichtig naar binnen’
‘Let op de riggers’

De ploegleden staan nu bij de boot, verdeeld over bak- en stuurboord en
voor- en achterkant. Allen pakken de boorden vast.
De twee voorste ploegleden maken de remmen van de trolley los en alle
roeiers rijden de boot rustig en voorzichtig naar binnen. De Stuur staat in
de loods en houdt overzicht en let erop dat de riggers en personen niets
raken in de loods. Zet de boot voorzichtig op de juiste plek.
Maak de riemen en het roertje schoon en droog en ruim ze op.
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