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Zorg voor het materiaal: waarom en hoe?
Onze roeiboten lopen schade op door rommel in het water (flessen, boomtakken), aanvaringen (met
bruggen of andere boten), onzorgvuldigheid bij het tillen van boten (in de loods en op het vlot), enz.
Helaas blijkt echter dat schadegevallen ook minder ‘spontaan’ ontstaan dan bij een botsing met het een
of ander. Gewoon door slijtage, vuil en nattigheid. Gelukkig is deze vorm van schade redelijk binnen de
perken te houden: door elke keer na een outing de boot schoon te maken!
Over schoonmaken van boten is nog wel wat te zeggen op:
1.

Je spoelt de boot met de slang na elke outing/training aan de binnen- en buitenkant .

2.

Je sopt de boot na elke outing/training aan de buitenkant met een spons waarin
schoonmaakmiddel zit. Emmer met spons en sop staan daarvoor op het vlot. Is dat water vuil,
ververs het dan met nieuw sop.

3.

Je veegt de boot droog met een dweil of handdoek.

We maken de boten vaak na de training schoon op de huid. Het is echter ook de bedoeling dat de de
boot na de training regelmatig in de singels gelegd wordt om ook de binnenkant eens te soppen en uit te
drogen! Maak één keer per week de boot waarin je roeit zowel aan de buitenkant en aan de
binnenkant extra goed schoon!
Let bij het schoonmaken van de binnenkant van de boot op:
•
Slidings: maak deze met nat papier (er hangt een dispenser daarvoor in de loods) schoon en
droog; niet schuren!
Bankje: maak de wieltjes met nat papier (er hangt een dispenser daarvoor in de loods) schoon en
droog.
Kuipje: maak het binnenwerk van de boot schoon en droog. Let bij het schoonmaken van de
buitenkant van de boot op:
Huid: maak de huid van de boot schoon met een natte doek, ook afdrogen! Controleer tijdens
het drogen op (diepe) krassen, scheuren of gaten.
Taft: Als er doek op de boot zit, controleer tijdens het afdrogen op gaatjes, loslatend tape en
vocht in de luchtkamers
Waterkering: is de eventuele laklaag en verbinding met het dek goed? Daarnaast is het zinvol
om de boot af en toe na te lopen (zeker voordat de boot op transport gaat naar een wedstrijd):
Boegbal: deze moet goed vastzitten, voor eigen en andermans veiligheid.
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Vin en roer: zitten deze goed vast aan de boot en staan ze recht?
Luikjes en dopjes: zijn ze beschikbaar en kunnen ze open? Zitten ze (met behulp van een touwtje
o.i.d.) vast aan de boot?
Voetenbord: zitten de schoenen / riempjes / hakken goed vast op het bord?
Zitten de voetenbordrails vast aan de boot (geen losse / missende schroefjes)?

