
 

 

 

Boten te water in corona tijd WSV Het Bommelse Gors 
 

Na contact met de verschillende instanties kunnen de schepen op 2 mei het water in. Om dit op een goede en 

veilige manier te kunnen doen hebben we een aantal spelregels opgesteld.  

De schepen zullen te water worden gelaten door onze kraanploeg. Normaal gesproken is dit een sociaal 

evenement waarbij we het waarderen dat de leden aanwezig zijn. Op dit moment is dit, zoals jullie zullen 

begrijpen, ongepast.  We mogen geen groepjes vormen. Om te voorkomen dat het te druk wordt op de haven 

hebben we een tijdsindeling gemaakt. In het bijgevoegde excel bestand vinden jullie een tijdsschema. We gaan 

proberen om dit schema aan te houden, maar dit kan alleen met jullie medewerking. We vragen jullie daarom 

het volgende: 

 

- U dient 30 minuten voor de vermelde tijd aanwezig te zijn om stuurlijnen en stootwillen klaar te 

leggen en uw motor start klaar te maken.  

- Het verven van de kiel is niet toegestaan ivm de planning. Plekken van de stempels bijwerken is alleen 

toegestaan als dit niet meer dan 2 minuten duurt. Al het andere onderhoud is niet toegestaan i.v.m. 

het tijdsschema. 

- Het opmasten van uw boot op de dag van de tewaterlating is niet toegestaan. 

- Wacht zoveel mogelijk in uw auto en verzamel niet bij het havenkantoor. 

- Houd bij alle handelingen 1,5 meter afstand.  

 

 

- Vragen aan de havenmeester graag per telefoon en niet naar het havenkantoor komen. 
- Kom bij voorkeur alleen naar de haven en vraag iemand om mee te varen naar de box als dit nodig is 

bij b.v. hardere wind. 
- De kraanploeg plaatst de hijsbanden en laat de boot te water. 
- Als de boot in het water ligt mag de eigenaar en een hulp pas op zijn boot gaan als alle leden van de 

kraanploeg afstand hebben genomen en op aanwijzing van de kraanploeg. 
- Na controle op lekkage moet de eigenaar de hijsbanden aan de buitenzijde losmaken (Voor het 

losmaken van de hijsbanden graag een paar werkhandschoenen dragen). 
- Vaar uw boot naar uw box en vertrek z.s.m. 
- Het havenkantoor is gesloten, voor toiletgebruik geldt dat er 1 persoon binnen mag zijn. 

Wanneer we voor of achter op het schema geraken zullen we u proberen te bellen. Kunt of wilt u niet aanwezig 

zijn bij het te water laten van uw boot, zorg dan, indien mogelijk, voor vervanging en laat ons dit weten.  Voelt 

u zich vooral niet verplicht om risico’s te nemen ten aanzien van uw gezondheid.   

Wanneer u beslist niet op zaterdag 2 mei kunt komen dan dit graag doorgeven per mail aan 
secretariaat@hetbommelsegors.nl 
Indien u op 2 mei een bericht heeft voor de hijsploeg bel dan met Harrie Peeraer 06-15505518 

We rekenen op uw medewerking om de hijsdag zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen van het RIVM te 
laten verlopen.   

Met vriendelijke groet, 

Tomas Kaandorp 
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