HANDLEIDING VOOR SCHOONMAAK BOTEN
1.

Verzamel de schoonmaakspullen:
 hogedrukspuit;
 roze container, voor het uitsoppen met sponsjes;
 groene container, voor de wasbescherming met doeken;
 doeken en peut, voor sliding en bankjes;
 rubber handschoenen.

2.

Leg de boot klaar:
 leg de boot in de singles;
 haal bankjes er uit, verwijder – indien nodig – de voorstops door met een schroevendraaier de schroefjes er uit te halen en bewaar de schroefjes goed;
 haal voetenborden er uit;
 maak de slidings en bankjes zo nodig droog.

3.

Maak de binnenzijde schoon:
 maak de slidings en de wieltjes van de bankjes met peut schoon;
 gebruik sponsjes en sop de boot uit met anti-kalk uit de roze container, vergeet
bovendek van voor- en achterpunt niet;
 laat dit ongeveer 10 minuten inwerken.

4.

Leg de boot op schragen:
 keer de boot om, zodat deze met de kiel omhoog ligt en leg haar nu op schragen;
 spuit de boot van binnen uit met hogedrukspuit.

5.

Maak de buitenzijde schoon:
 maak de buitenkant schoon met anti-kalk uit de roze container en gebruik hiervoor
weer een spons;
 laat dit weer ongeveer 10 minuten inwerken;
 spuit de boot aan de buitenkant schoon met hogedrukspuit;
 controleer of er nog zwarte of gele plekken zijn en maak die zo nodig nogmaals
schoon op dezelfde manier.

6.

Zet de boot in de was:
 als de huid schoon is, droog deze dan eerst af (ook voor- en achterdek);
 neem een zachte doek en breng een dunne laag was aan uit de groene container
(vergeet voor- en achterdek niet);
 laat de was enkele minuten hechten en wrijf deze dan uit met een zachte doek.

7.

Maak dollen en voetenborden schoon:
 verwijder vuil op de dol en dolpen met wat peut (verwijder niet de dol zelf);
 maak de voetenborden schoon met antikalk (roze container);
 leg de boot weer in de singles;
 plaats bankjes en voetenborden terug.

8.

Maak de riemen schoon:
 maak de manchet en kraag met peut schoon;
 maak de andere delen met antikalk schoon (roze container).

LET OP: Houten boten dienen met zeep te worden gereinigd en niet met de roze container. Ook
hoeven ze niet in de was te worden gezet.
LET OP: Gebruik alleen de uitgereikte schoonmaakspullen en geen andere schoonmaakmiddelen
of schuursponsen.
LET OP: Indien tijdens de schoonmaakactie beschadigingen aan dollen, bankjes, slidings, riemen
of aan de boot zelf worden geconstateerd, meldt dit aan de dienstdoende bootsheer of
noteer dit op het schadeblok.

HANDLEIDING VOOR SCHOONMAAK WHERRY’s
1. Verzamel de schoonmaakspullen:
 hogedrukspuit;
 roze container, voor het uitsoppen met sponsjes;
 groene container, voor de wasbescherming met doeken;
 doeken en peut, voor sliding en bankjes;
 rubber handschoenen.
2.

Leg de wherry klaar:
 rij de wherry op het karretje naar buiten;
 haal bankjes er uit, haal de vlonders er uit en haal de voetenborden er uit;
 maak de slidings, vlonders en bankjes zo nodig droog.

3.

Maak de binnenzijde schoon:
 maak de slidings en de wieltjes van de bankjes met peut schoon;
 gebruik sponsjes en sop de boot uit met anti-kalk uit de roze container;
 laat dit ongeveer 10 minuten inwerken.

4.

Leg de wherry op schragen:
 verzamel zes tot acht sterke mensen;
 keer de wherry om, zodat deze met de kiel omhoog ligt en leg haar nu op schragen;
 spuit de wherry van binnen uit met hogedrukspuit.

5.

Maak de buitenzijde schoon:
 maak de buitenkant schoon met anti-kalk uit de roze container en gebruik hiervoor
weer een spons;
 laat dit weer ongeveer 10 minuten inwerken;
 spuit de boot aan de buitenkant schoon met hogedrukspuit;
 controleer of er nog zwarte of gele plekken zijn en maak die zo nodig nogmaals
schoon op dezelfde manier.

6.

Maak dollen en voetenborden schoon:
 verwijder vuil op de dol en dolpen met wat peut (verwijder niet de dol zelf);
 maak de voetenborden schoon met antikalk (roze container);
 verzamel weer zes tot acht sterke mensen;
 leg de wherry weer op het karretje;
 plaats bankjes en voetenborden terug.

7.

Maak de riemen schoon:
 maak de manchet en kraag met peut schoon;
 maak de andere delen met antikalk schoon (roze container).

LET OP: Houten boten dienen met zeep te worden gereinigd en niet met de roze container. Ook
hoeven ze niet in de was te worden gezet
LET OP: Gebruik alleen de uitgereikte schoonmaakspullen en geen andere schoonmaakmiddelen of
schuursponsen.
LET OP: Indien tijdens de schoonmaakactie beschadigingen aan dollen, bankjes, slidings, riemen of
aan de boot zelf worden geconstateerd, meldt dit aan de dienstdoende bootsheer of noteer
dit op het schadeblok.

