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Protocol skiff/C1 Daventria per 13 juni 2020 
 

SETTING 

 

> Indeling in 2 vlotten: 

− 1 vlot voor vertrek vanuit de loods (gemarkeerd “vertrek”), van binnen 

gezien rechtervlot. Dit is het schone vlot; 

− 1 vlot voor aanleggen, wisselen en schoonmaken (gemarkeerd 

“aankomst”), van binnen gezien linkervlot. Dit is het vuile vlot. 

 

> Materialen aanwezig op centrale plek tussen de vlotten: 

− bokje met daaraan bevestigd tuinslang met vaste bedienbare 

sproeikop. Dit is de handenwasunit; 

− daarnaast tafeltje (=gekanteld bokje) met Unicura handzeep; 

− blauwe emmer met verse alcohol doekjes 

− zwarte emmer voor gebruikte alcoholdoekjes. 

 

> Op aankomst/wisselvlot staan singels en een uitgerolde tuinslang. Om 

zowel deze tuinslang als de handenwasunit van water te voorzien is een 

splitter aangesloten op de haspel. 

 

 

In witte dispenser 
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ALGEMENE REGELS 

 

> Afschrijven: 

− max. afschrijving 1,5 uur, waarvan 15 min. schoonmaak (dus effectief 

75 min. roeien) 

− max. 2 skiffs per tijdvak 

− shifts van 15 minuten, dus max. 12 boten tegelijk op het water 

− let op je roeitijd (75 min) 

− aan de zijkant van de loods hangt vanaf 2 juni een klok! 

 

> Altijd eerst grondig je handen wassen als je op de roei komt. Op het 

vlot bij de handenwasunit. 

 

> Eerst aanwezigen zetten alle genoemde spullen klaar, sluiten de 

tuinslang aan en zetten waterdruk erop. 

 

> Laatst aanwezigen (zie afschrijfsysteem) ruimen (na handenwassen) 

alles op. Locatie: naast het riemenrek in de middelste loods. 

 

 

SITUATIES EN HOE TE HANDELEN 

 

 

Situatie 1. Boot “vers” uit de loods naar het water: 

− riemen klaarleggen aan schone vlot en boot met hulp puntje puntje 

pakken; 

− aan schone vlot (per zijde 1 boot) in het water leggen, riemen erin; 

− handen wassen1; 

− vertrekken en roeien. 

 

Situatie 2. Boot wisselen aan het vlot (boot wordt overgenomen): 

− alleen wisselen als de volgende roeier klaarstaat (boten mogen niet 

aan het vlot blijven liggen); 

− aanleggen aan het vuile vlot, 1 boot per zijde; 

− schoon alcoholdoekje pakken uit de dispenser in de blauwe emmer. NB 

de dispenser weer goed afsluiten om verdamping te voorkomen; 

− schoonmaken: riemen + handles, dollen, voetenboord (schoenen), 

bankje; 

− doekje in zwarte emmer gooien; 

− de opvolger wast eerst de handen, stapt dan in en gaat roeien. 

                                                           
1
 Dit extra handen wassen is om te voorkomen dat de vlotrand (waar je de boot langs trekt) besmet raakt. 

Anders zou deze ook steeds ontsmet moeten worden. 
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Situatie 3. Boot terug naar de loods: 

 

NIEUW PER 13 JUNI: 

 

• Geen zeep meer voor het reinigen 

van de boot, maar alcoholdoekjes 

• Luchtkleppen open 

• Onderkant alleen afspoelen als 

deze vies is. Het afspuiten eerder 

was alleen bedoeld om de 

zeepresten te verwijderen. Nu we 

niet meer met zeep werken hoeft 

dit dus niet meer.  

• Boot nadrogen 

 

Hoe te handelen: 

− aanleggen aan vuile vlot, 1 boot per zijde, uitstappen; 

− boot uit water halen met hulp en in singels leggen met bovenzijde 

boven. 

− handen wassen; 

− schoon alcoholdoekje pakken uit de dispenser in de blauwe emmer. NB 

de dispenser weer goed afsluiten om verdamping te voorkomen; 

− met dat doekje riemen, handles, dollen, bankje, boordrand, 

voetenboord (schoenen), puntjes reinigen en ook de luchtkleppen; 

− luchtkleppen openen; 

− gebruikte alcoholdoekjes in zwarte emmer deponeren; 

− boot keren en onderzijde afdrogen met de gewone blauwe doekjes; de 

taft meedrogen als deze nat is. Boot alleen afspoelen als deze vies is, 

dit kan gewoon met havenwater; 

− Blauwe doekje uithangen op het wasrek (zoals voorheen gebruikelijk); 

− hulp vragen (die ook eerst handen moet wassen); 

− boot puntje puntje naar binnen; 

− riemen terug in loods. 

 

= = = = = = = = = = = = 

 

W A T  N I E T  V E R A N D E R T: 

V E E L  R O E I P L E Z I E R! 


