
Checlist status onderhoud
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Is er een complete set riemen voor de boot?

Zijn de riemen (leesbaar) gemerkt met de naam van de boot

Is er een gemerkte plek in de palenrekken voor al deze riemen?

Zijn de grepen in orde (condooms versleten, hout te ruw)?

Zijn de manchetten in orde?

Zijn de kragen in orde?

Hebben alle bladen de Hertogkleuren (groen MET gele blokken)?

Zijn alle bladen onbeschadigd?

Zitten alle riemen (bladen en evt houten palen) goed in de verf?

Bankjes

Is er voor elke roeiersplaats een bankje?

Zitten alle bankjes vast in de boot (haken of elastiek)?

Blijven alle bankjes drijven (in geval van losse bankjes)?

Zijn alle bankjes gemerkt (vereniging, bootnaam, positie)?

Zijn alle bankjes in orde (lopen soepel, wieltjes rond en schoon)?

Veiligheid

Zit de boegbal er stevig op?

Zitten de hielstrings goed vast en zijn bij schoenen  en open flexfoots ze van 

juiste lengte (max 7 cm)?

Zijn er luchtkasten/drijflichamen in de boot?

Zijn de (taft-)klepjes aanwezig, zonodig voor zien van O-ringen, sluiten ze naar 

behoren en zitten ze allemaal met een touwtje vast aan de boot?

Is er een hoosblik aanwezig voor deze boot?

Roeiersplaatsen

Zijn de slidings goed geplaatst?

Zijn alle vleugelmoperen onder de slidings aanwezig?

Zitten er sluit- of  veerringen onder deze vleugelmoeren?

Zijn de slidings schoon?

Zijn de voorstops aanwezig en glad?

Zijn de achterstops aanwezig?

Zittenn de stelstrips voor de voetenboorden stevig vast?

Zijn alle (vleugel-)moeren/click-ons voor de voetenboorden aanwezig en 

makkelijk los/vast te maken?

Zitten er sluit- of  veerringen onder deze vleugelmoeren?

Zijn alle voetenborden/planken in orde?



Zitten er sluit- of  veerringen onder de stelmoeren vh voetbord?

Zijn de schoene in orde en zitten die goed vast op de voetenplank?

Zijn de flexfoots in orde en zitten die goed vast?

Zijn de hakken goed vastgemaakt, zonder uitstekende schroeven oid?

Zijn de riempjes of schoenveters aanwezig en goed bevestigd?

Stuurplaats

Is de rugsteun aanwezig en gaaf?

Is de zitplaats (incl voetensteun) onbeschadigd?

Is de coxmate aanwezig en compleet (headset, oplader, tas)?

Doen alle speakers het, zonder kraak of ruis?

Is de headset goed te verstellen?

Is de coxmate netjes in de boot te plaatsen/vast te zetten?

Riggers en Dollen

Zitten alle moeren voor het bevestigen van de rigger aan de boot handvast?

Zit onder alle moeren een sluit- of veerring?

Is geen van de riggerpoten verbogen?

Zijn de drukstangen van goede lengte en zitten de stelschroeven vast?

Zijn alle riggers en drukstangen gemarkeerd (vereniging, bootnaam, positie)?

Staan alle dolpennen vertikaal?

Is de topmoer voorzien van sluitringen boven en onder de drukstang?

Zitten alle topmoeren handvast?

Is de volledige lengte van de dolpen voorzien van stelringen?

Zit er een kunststof afdekdop zowel boven- als onderaan de dolpen?

Bij scullboten, is er voldoende hoogteverschil tussen stuur- en bakboord?

Staan de stelmoeren van de overslagen op de goede positie?

Draaien de sluitmoeren van de overslagen soepel?

Vertonen de dollen geen of weinig slijtage?

Zijn alle slotbouten recht en niet of weinig beschadigd?

Roertje

Als het roertje los is, is het gemerkt met de naam van de boot en van de 

vereniging?

Is het stuurtouwje van goede lengte (niet te kort en niet te lang)?

Bij een vast roertje, zitten de katrollen van de stuurkabels goed vast?

Zitten er zwakke plakken/bramen op de stuurkabel?

Loopt de stuurkabel soepel?

Zitten de stuurklossen netjes vast?

Is de stuurkabel voorzien van een bescherming tegen inslijten van de romp?

Is het stuurvoetenboord in orde en goed verstelbaar?

Is de vin onbeschadigd en zit die recht en goed vast?

Huid en constructie



Zijn er lichte beschadigingen op de huid (krassen in maar niet door de lak)

Zijn er ernstigere beschadigingen op de huid (diepe/grote krassen en stukken 

ontbrekende lak)?

Is de onderliggende huid beschadigd of lekt de boot?

Zijn alle spanten goed bevestigd?

Zijn er beschadigingen in de lak van gelamineerde spanten (C-boten)?

Zijn er tekenen van ernstige inwatering?

Is het taftdek overal goed bevestigd?

Zijn de taftdekken schoon?

Opmerkingen:

Klein onderhoud: herstel door de eigen ploeg

MatCie: herstel door Matcie/extern

Urgent: ja = boot moet uit de vaart 


