
 
 

Hellevoetsluis  23 oktober 2020 

 

Protocol ‘boten uit het water WSV Haringvliet’ 

 

• Op de dag dat de boten uit het water gaan, 31 oktober en 7 

november, worden alle leden die niets te maken hebben met het 

hellingen, verzocht niet naar het parkeerterrein van WSV Haringvliet 

aan de Heliushaven te komen. 

 

• Het parkeerterrein is uitsluitend toegankelijk voor diegene die de 

boot van zijn ligplaats naar de hellingplaats varen (met maximaal 2 

personen per boot). 

 

• We gaan werken in bloktijden. Er wordt een lijst per mail naar u 

gestuurd waarop staat aangegeven wanneer u verwacht wordt op de 

haven.  

 

• Kom op tijd! U wordt aan de poort opgevangen door de Wal-

Coördinator daar wordt uw aankomsttijd genoteerd en wordt u 

verzocht naar uw eigen boot te gaan en daar te wachten op nadere 

instructies per telefoon 

 

• De kraanmachinist mag niet worden benaderd op een afstand 

kleiner dan 1,5 m. 

 

• De chauffeur van de vorkheftruck, die de boten naar hun winterplek 

vervoert, mag ook niet worden benaderd op een afstand kleiner dan 

1,5 m. 

 

• Als de boot voor de kant van de hellingplaats ligt, gaat de 

bemanning van boord. Twee leden van de hellingploeg gaan aan 

boord om de hijsbanden aan te brengen, daarnaast maken zij ook 

de hijshaken aan de hijsbanden vast.  

 

• Als de boot uit het water wordt gehesen zijn er maximaal 4 mensen 

rondom de bok aanwezig. 2 andere houden de stuurlijnen vast op 

aanwijzing van de hellingcoördinator. De hellingploeg probeert zich 

zoveel mogelijk aan de 1,5 meter te houden. 

 

 

 



 
 

 

• De schipper meldt zich bij de ‘Wal-Coördinator’ om de boot zelf af te 

spuiten. Hiervoor is 20 min per boot gereserveerd, er zijn twee 

hogedruk spuiten beschikbaar 

 

• Als de boot is afgespoten meldt de schipper en bemanning zich af bij 

de Wal-Coördinator en verlaat het parkeerterrein.  

N.B. Het is op de hellingdagen niet toegestaan om andere 

werkzaamheden aan de boot uit te voeren.  

 

• Mogelijk geeft deze wijze van werken extra oponthoud waardoor niet 

alle jachten op de geplande tijd uit het water kunnen. De planning 

van het aantal boten uit het water ligt op 4 á 5 per uur.  

 

 

Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard bereid deze te 

beantwoorden. Wij hopen met dit bericht een duidelijk signaal te 

hebben afgegeven over hoe de vereniging binnen de geldende corona-

maatregelen de boten uit het water kan halen.  

Mocht er vanuit overheidswegen aanscherping komen op de huidige 

corona-maatregelen en dit gevolg hebben voor het hellingen, dan 

wordt u daarvan via de mail in kennis gesteld   

 

Met vriendelijke groet, 

 


