
 
 

Hellingen voorjaar 2023 vanaf 18 maart  
 

Het voorlopige hellingschema is begin januari aan de booteigenaren 

toegestuurd. Een aantal van jullie heeft een aanpassing van datum en tijd 

gevraagd. Dit is nu verwerkt en hierbij presenteren wij de definitieve 

versie: https://www.wvschiphol.nl/files/20230207-hellinglijst-voorjaar-

2023-def.pdf 

 

Attentie: door de aanpassingen zijn er wijzigingen in de 

tijdplanning gekomen!  Ben je nu op de geplande datum toch 

verhinderd laat je dan vervangen.  

 

Zoals je ziet is het een vol programma met richttijden voor het hellingen. 
Wordt dus niet boos als er toch een uitloop van tijd is. In principe gaan 

alle boten achter elkaar het water in en om niet telkens het hijsblok te 

moeten afkoppelen, doen we het plaatsen van masten aan het eind van 

het hellingen, tenzij er een groot loos tijdvak is. Om de voortgang niet te 

hinderen verzoekt het hellingteam, dat je op tijd aanwezig bent. Dit geldt 

zeker de boten, waarbij masten geplaatst moeten worden. Leg 

gereedschap klaar en olie alles wat draaibaar moet zijn. Dit om het 

aanspannen van de verstagingen soepel te laten verlopen. Voor alle 

booteigenaren: zorg dat de accuspanning in orde is, de brandstofkraan 

openstaat, watertoevoer voor de motor open en de afsluiters dicht. Ruim 

je rommel op en vouw de beschermkleden die onder de boot liggen op om 

je winterplek weer schoon op te leveren. 
Afspraak is dat alleen de eigenaar, voorzien van een veiligheidsvest en  

-helm, bij het te water laten op de hellingplaats aanwezig is en helpt met 

opbergen van het stophout en de stempels. Dit om een snelle voortgang 

van werken te verkrijgen. Zo zorgen wij ervoor de boten veilig en snel het 

water in te krijgen. 

 

Klusboten 

De klusboten worden op zondag 19 maart op de wal gezet en aansluitend 

in de grote loods geplaatst. Zondag 26 maart gaan ze weer het water in 

en wordt de Grote Loods leeg opgeleverd voor het parkeren van de auto's. 

 

Winterplek 

Verzoek aan degenen die een beschutte winterplek voor hun boot hebben 
gekozen, zorg ervoor dat uiterlijk 12 maart je boot weer de eigen ligplaats 

in neemt om ook hierbij de voortgang van het te waterlaten niet te  

verstoren. 
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Masten 

Er hangen nu al enige jaren masten en gieken in de grote loods. Ooit 

gevraagd van: mogen we het een jaartje ophangen. Dat duurt al enige 

jaren zo en we willen nu schoon schip maken. Dus zodra het hellingen is 

afgelopen willen we dat alle masten en gieken weer op het eigen schip 

worden gelegd. Of neem het mee naar huis. Dank je alvast voor je 

medewerking. 

 
Het hellingteam wenst jullie een mooi vaarseizoen. 

 

Namens het hellingteam, 

 

Hans Schreuder 

Havencommissaris 

 


