Boten op de kant en dan!
Voor wij ons weer gezamenlijk gaan storten op de nodige onderhoudswerkzaamheden wil ik even de
speciale aandacht voor de milieueisen, veiligheid en spelregels.














Als je gaat werken met antivries en of koelvloeistof, zorg dan dat je dat doet met hulp van
een tweede man/vrouw. Zorg dat de antivries die uit je uitlaat , waterafvoer/ toiletafvoer
e.d. loopt, word opgevangen in een emmer en gebruik een zeiltje. Zo voorkom je dat
antivries en of koelvloeistof in het gras komt. Dit maakt onherstelbare kale plekken in het
gras.
Zorg voor een goed groot zeil onder de boot tijdens het schuren, lassen en verven.
Ruim elke dag na het werk het vuil, schuurpapier, doekjes ,afplakband e.d. op en voer het af.
Laat geen potten met kwasten onder de boot staan die door de wind kunnen worden
omgeblazen.
Denk bij alles wat je doe, hebben mijn buren hier geen last van!
Hou de weersverwachting goed in de gaten en zorg ervoor dat bij een te verwachte storm
alles goed is vast gezet.
Na 31 januari 2018 mag er niet meer gelast, geslepen, geschuurd en geborsteld worden. Na 1
maart is ook het droogschuren verboden. Om narigheid te voorkomen is het handig om met
je buren gezamenlijk het werk af te stemmen .
Let op de juiste veiligheid voorzorg door de juiste schoenen, kleding, oor en oogbescherming
en handschoenen te dragen.
Let op, dat je bij werkzaamheden aan of op de boot, je niet alleen op het terrein bent want
dan is hulp ver te zoeken.
Zet je ladder na gebruik op slot naast je boot.
Bedenk bij al je werk :even snel dit of dat is vaak het begin van een hoop ellende.

Doe in het najaar, als het goed weer is, alvast voorbereidend werk zodat je, door als het in de winter
en vroege voorjaar slecht weer is, niet in tijdnood komt.
Veel plezier met de werkzaamheden
Groet Ton

