
         
Winterberging roei/visboten seizoen 2018/19 

via trailerhelling of het havenkraantje   
 
Beste watersportvrienden, 
 
Door het aanscherpen van de milieuregels is er door het Bestuur van W.S.V. de Gors besloten dat 
de maatregel dat er geen boten mogen worden opgeknapt bij het kraantje en de afspuitplaats, voor 
onbepaalde tijd  wordt verlengd. Dit komt hier op neer dat er buiten de periode van de winterberging 
geen boten op de wal mogen staan voor onderhoud. 
 
Dat betekent dat enkel kleine boten die op een trailer of (eigen)kar kunnen worden gestald en worden 
verplaatst gebruik mogen maken van het kleine kraantje. De regels van winterberging zijn dan van 
toepassing. Op het onverharde terrein bij de nieuwe haven kunnen ca. 20 kleinere boten worden gestald. 
Deze boten worden door de leden zelf via de trailerhelling of met het kleine havenkraantje op de wal gezet. 
Voor het verplaatsen van de boot naar parkeerplaats dient u zelf voor een kar te zorgen. 
 
Gebruikt u echter geen kar/trailer om uw boot op de wal te zetten, dan bent u verplicht om gebruik 
te maken van de mobiele  kraan. Hiervoor dient u zich vooraf in te schrijven via het 
inschrijfformulier voor mobiele kraan. Dit is niet gratis! 
 
Om een goede planning te kunnen maken voor de winterberging verzoeken wij u om ons via onderstaande 
antwoordstrook te informeren over uw wensen.  
 
Planning & financiën 

• De kleinere boten worden gestald op het onverharde parkeerterrein bij de nieuwe haven. 

• De schepen mogen vanaf  zondag 4 november 2018 uit het water. 

• Uiterlijk op 19 april 2019 weer te water, het terrein is daarna weer nodig als parkeerterrein voor auto’s.  

• Denk om een goede verzekering van uw schip en eigendommen (zie het havenreglement.)  

• Het hijsen en opstellen van uw schip gebeurt volledig voor eigen risico! 

• Er zijn geen kosten verbonden aan de stalling. 
 

Veiligheid 

• Bij het gebruik van de havenkraan de regels naleven en de havenmeester informeren.  

• Als u het schip wilt schoonspuiten dan de opstelplaats onder het kraantje gebruiken 

• Mossels, schraapsel en ander vast materiaal niet wegspuiten maar in een gesloten plastic zak 
afvoeren. 

• Een ieder dient zelf te zorgen voor goed en veilig stutmateriaal. Indien het stutmateriaal naar het 
oordeel van havencommissaris onveilig is, zal uw schip op eigen kosten terug het water in gaan. 
 

Werkzaamheden aan uw schip 

• Las en slijpwerkzaamheden maar ook het tollen van het onderwaterschip geven veel overlast en zijn 
daarom aan strenge regels gebonden. Deze werkzaamheden moeten daarom volledig op het strookje 
bij "geplande werkzaamheden" worden vermeld. Per situatie zal hierover, ruim voor het uit het water 
gaan, overleg met het bestuur plaatsvinden. Is niets op het strookje  vermeld dan zijn deze 
werkzaamheden volledig verboden.  

• U dient de bepalingen in art.11 Winterberging en art.13 Milieubeheer van het HAVENREGLEMENT strikt na 
te leven:  

• Het is verboden verontreinigende stoffen op/in de bodem, de lucht, het grond(water) en oppervlakte  
water te brengen. 

• Afspuiten is alleen op de spuitplaats onder de kraan toegestaan en daarna dient de afspuitplaats 
schoongeveegd te worden. 

• Bij gepland schuurwerk moet onder de boot een deugdelijk opvangzeil worden aangebracht. 

• Bij het schuren en krabben dient afval, verf en anti-fouling opgevangen te worden op een zeil, en 
vervolgens opgeveegd en afgevoerd te worden in het milieuhok. 

• Bij machinaal schuurwerk dient altijd een deugdelijke stofafzuiging gebruikt te worden 

• Tijdens het verven en aanbrengen van anti-fouling dient er een afdekzeil onder de boot gelegd te 
worden. 

Plaatsing van boot op parkeerterrein slechts na toestemming/overleg met de havenmeester 

…… 



 
Strookje uiterlijk 7 oktober 2018 inleveren bij: de havenmeester of via: jachthaven@wsvdegors.nl 
 
 
Naam lid 
 

  

E-mail adres   

Box nummer   

Stalling op:  Blokken      trailer      anders 

Gewicht schip 
      …………………….  Kg. 

Afmetingen schip 
     ………….x………… meter 

Materiaal schip  

Omschrijving  geplande  werkzaamheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verzoekt om winterberging op het onverharde 
parkeerterrein 

Ja          /      nee 

Verzoekt tijdens de winter een andere ligplaats in de haven Ja          /      nee 

Verklaart zich akkoord met bovenstaande regels en het 
schip is WA-verzekerd 
 

Handtekening: 
 
 
 

 


