
Winterberging 2016 – 2017. 
 

Zoals U weet is de aanvang van de helling dagen om 08.00 uur of anders 

overeen gekomen met de havenmeester. 

Het is niet mogelijk dat de door U opgegeven helling datum nog gewijzigd kan 

worden, alleen in bijzondere gevallen (b.v. ziekte) en dan nog alleen in overleg 

met de havenmeester. 

Degenen die de wal op gaan met hun schip moeten de gehele dag aanwezig 

zijn om te helpen. 

 

De schepen met eigen trailers moeten voor 15 oktober as op de door de 

havenmeester aangewezen plaats staan.  

 

Zoek van tevoren uw schragen op, zet ze klaar voor gebruik, dan hoeft een 

ander niet onnodig te wachten. 

Alle leden die op de wal gaan  moeten een volledig set passende en 

deugdelijke schragen hebben daar ze anders door de Havenmeester en/of 

Hellingcommissie worden geweigerd. (havenregl. Par. 5.2.) 

 

Leden en Donateurs dienen zich strik te houden aan het Havenreglement, 
en ook de aanwijzingen van de Havenmeester en/of Hellingcommissie leden 

moeten worden opgevolgd. 

Het Havenreglement is gratis te verkrijgen bij de havenmeester of via 

internet: www.hairt-hille.nl  

 

Masten die in de winterberging gaan moeten geheel kaal zijn, dus 

ontdaan van stagen, vallen en zalingen. 

Masten die daar niet aan voldoen worden zonder pardon verwijderd. 

 

Voor 1 maart a.s moet het laswerk en slijpwerk gedaan zijn en de afdekzeilen 

(las en verbouw) moeten dan ook verwijderd zijn, Na 28 februari mogen geen 

schrap-, steek- of ontroestingswerkzaamheden aan het onderwaterschip plaats 

vinden. (zie het Havenreglement) 

 

Er wordt deze winterberging periode extra opgelet dat er geen  spullen 
(verfblikken,verfbakjes, kwasten en andere rommel) onder uw schip staan als u 

niet aanwezig ben, dus voor u naar huis gaat even aanvegen en opruimen 

en de overgebleven spullen aan boord zetten.  

 

Het eerste volle weekend van (1/2) april 2017, gaan we weer te water met onze 

schepen klaar of niet. 

 

Winterberging 2016 – 2017. 
 

15 oktober (Zat). 16 oktober (Zon). 18 oktober (dins). 

Verbaas G.  Hulst E v  Harkema KW. 

Dolman M  Hulst J.v.  Koornneef D. 

Hotting A  Heus C.d.  Engelsman CW.v. 

Ham JP.v.d.  Weijden MJ.vd..  Anderweg D. 

Rolff J.   Weijden DJA.v.d. Annokkee J. 

Stolk S.   Lansbergen GTJ.  Muller J. 

Smit HB.  Reijntjes L.  Gloudemans P. 

Veer HCG.v.d..  Zwanenburg GC.     

Eijk M.v.  Hulst P.    

       

      

 

20oktober (Don). 22 oktober (Zat). 23 oktober (Zon). 

Overhand W.  Leeuw WJ.d..  Bijl AHR.v.d. 

Kruijk W.v.d.  Albert R.  Rotmensen A. 

Matser PC.  Hans L.   Eielts V. 

Steenvoorden HG Keijzer F.  Blanken AH. 

Beusekom GJ.v.  Heertjes PM.  Groot P.d. 

Eijsberg J  Könemann E.  Waterham J. 

Zuilen P.  Brouwer R.  Graaf D.v.d. 

Horst W.v.d.  Smits. FG.  Knijpinga M. 

   Dijk JW.v.  Dongen B.  

        

       

25 oktober (Dins). 27 oktober (Don). 29 oktober (Zat). 

Duijts J.   Verhoef-Koning K. Kampen EW.v. 

Versteegh JR.  Velgersdijk JP  Kampen G.v. 

Zeventer K.  Jong PR.d.  Velgersdijk F. 

Jumelet J.  Nanninga E.  Weijden R.v.d. 

Rasenberg HP.  Dam R.v.  Eck PJ.v. 

Rasenberg RP     Ree HP.v.d.  

       

      

       

       

  

      

 

 



Vervolg winterberging 2016 / 2017. 
 

30 oktober (Zon). Op eigen trailer  In het water.  

Stol B   Teunisse W  Klaver P. 

Dijk  DJ. v.  Rasenberg AP.  Pijl. W. 

Beekman RA.  i.o.l. hellingploeg  

Bokma H.  Heerik D.v.d.     

   Mulder J.   

   Talens K. 

Heesbeen PJ. (korthellingen)   

    

 

De hellingcommissie leden zijn, 

 

A.J. v.d. Bos, J. Mulder, F.Lodder, G. Verbaas,  R.Willemse, 

J. Eijsberg, K. Talens, D. Dolman, M. Dolman,W. Munter  en  D.v.d.Heerik 

    

 

  

Vanaf 15 oktober 2016 is het niet toegestaan  

om op het gehele winterbergingsterrein te 

parkeren. 
 

 

Ook niet om te laden of te lossen. 
 

Dus ook voor U niet.   

 
 

Er wordt deze winterberging periode extra opgelet dat er geen  spullen 

(verfblikken,verfbakjes, kwasten en andere rommel) onder uw schip staan 

als u niet aanwezig ben, dus voor u naar huis gaat even aanvegen en 

opruimen en de overgebleven spullen aan boord zetten.  

 

 

MEDEDELING BESTUUR: 
 

Havenreglement 

Pas. 5  winterberging op de wal 

 

2.   Leden van de vereniging die gebruik willen maken van  

de winterberging op de wal dienen te beschikken over 

deugdelijke, passende schragen, voorzien van de naam  

van het lid. 
 

4.   De havenmeester is bevoegd te weigeren om een vaartuig in 

de winterberging te nemen indien naar zijn oordeel de 

schragen of ander ter ondersteuning dienend materiaal niet 

deugdelijk is. 
 

    ========== 

 

Dus leden zorg voor een compleet set eigen schragen 

(voor en achter schragen)  

Dit is ook van toepassing bij leden die maar om de paar  jaar 

de wal op gaan, ook zij moeten hier aan voldoen. 

 

Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor leden met een 

nieuw/ander schip, die met dat schip voor het eerst in de 

winterberging (op de wal) gaan. 

 

Geen compleet set eigen schragen dan ook 

geen winterberging op de wal. 

 

U bent dus gewaarschuwd. 

       


