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Hijsinstallaties in beuk 2 van de wherryloods 

Vanwege de vlootuitbreiding vond een herschikking plaats 
van C3-boten. In de wherryloods liggen nu de IJSSEL, de 
TWEEDRIE en de  BROEKVELDEN, alle drie op het 1ste niveau. 
De IJSSEL en de TWEEDRIE worden met de hijsinstallaties 
bediend. In beuk 3 ligt de BROEKVELDEN die getild moet 
worden. De SPECHT en de KOEKOEK in beuk 3 hebben elk 
hun eigen hijsinstallatie De hijsinstallatie van de SPECHT mag 
beslist niet gebruikt mag worden voor BROEKVELDEN.  
 
Wilt u gebruik maken van de IJSSEL of de TWEEDRIE dan is 
het een voorwaarde deze instructie te bestuderen en toe te 
passen. Dit ter voorkoming van ergernis en schade. 
 
 

Strijken en uitbrengen van de TWEEDRIE en IJSSEL in beuk 2 

  

 

Plaats de kielsteunen in het midden van 

het pad in beuk 2. 

 

  

 

 

 

Voor de juiste balans tijdens het strijken (en hijsen) van de boot moeten de 
losse onderdelen (roertje, rugleuning, zitje, emplacement met rolbankje voor 
roeiplaats 3) altijd voorin de boot liggen. Zie de instructie op het hijsjuk. 
 
 
   

 

 
                                                                                    
 

Roeier 1 bedient de hijsinstallatie en roeier 2 
houdt het achterschip onder controle.  
 
Hijs de boot eerst een beetje op, scharnier de klos 
bij de boeg weg door de pen te verwijderen en 
breng de boot naar het midden van het pad. Laat 
daarna de boot zakken tot op de kielsteunen.  
 
Roeier 2 zorgt ervoor dat de kiel van de boot bij 
het zakken op de rol komt te staan.    
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Wanneer de boot op de kielsteunen staat bevinden de riggers van de boot zich (bijna) boven de riggers van 
de onderliggende wherry’s.  
 
Nu eerst de hijsbanden losmaken en de hijsogen weer aan het juk hangen.  Het hijsjuk daarna ophijsen en 
terugbrengen naar de plek waar hij in gehesen toestand hing.  
 
Haal het emplacement voor roeiplaats 3 uit de boeg en leg dit op z’n plaats. Roertje, bankje en rugleuning 
kunnen ter voorkoming van schade beter voorin de boot blijven liggen of anders onder de bergplaats voor 
de riemen leggen. Echter nooit in de doorloop achter de boten. Het belemmert de vrije doorloop en kan 
alleen maar beschadiging veroorzaken!!! 
  

 Roeier 2 houdt de boot 
aan een rigger  
horizontaal.  
 
 
 
 
 
  

 
 
Roeier 1 pakt de boeg en tilt de boot iets op zodat de riggers over 
de dollen van de onderliggende boot kunnen bewegen. Rijdt de 
boot rustig naar buiten en struikel daarbij niet over de kielsteun. 

 
Roeier 2 zorgt voor het horizontaal houden van de boot  

 

 

 

Binnenbrengen en hijsen  

Dezelfde procedure maar dan in omgekeerde volgorde.  
 
 
Voordat de boot wordt teruggelegd dient hij schoon en 
drooggemaakt te worden. En de slidings maakt u schoon 
met vochtig papier!  
 
Let voor het hijsen op de juiste plaats voor de hijsbanden 
en leg de losse delen voor balans voorin de boot.  
 
LET OP !!! 
Laat bij het strijken en hijsen van de boot het hijsjuk nooit 
zakken tot op de boorden van de boot.  Zorg ervoor dat er 
wat spanning op de hijskabel blijft staan. Anders ontstaan 
losse lussen op de hijstrommel en kunnen er knikken en 
beschadigingen in de staalkabel komen. 


