
Afspraken onderhoud TWC vloot 

 

Vraagstuk 

TWC boten worden regelmatig onjuist opgeriggerd. Het komt voor dat verkeerde bouten worden 

gebruikt, stuurinrichtingen onjuist zijn geïnstalleerd en afstellingen niet meer kloppen. De grootste 

kans op fouten is bij het af- en opriggeren voor wedstrijden. 

Aanpak 

Om te zorgen dat de ploegen die een TWC boot toegewezen krijgen om in te trainen meer kennis 

opdoen van het juist inrichten en onderhouden van de boot is met de materiaalcommissie het 

volgende afgesproken: 

- Het van binnen en buiten schoonmaken van de boot na iedere training is reeds onderdeel 

van de toestemming om in een TWC boot te mogen trainen.  

- Aanvullend zorgt iedere ploeg ervoor dat één keer per half jaar de ploeg onderhoud pleegt 

aan de toegewezen TWC boot/boten.  

- Dit doet de ploeg op woensdagavond en zij meldt dit uiterlijk twee dagen van te voren aan 

via materiaal@rvbreda.nl 

- De materiaalcommissie zorgt dat er iemand beschikbaar is om de ploeg te helpen bij het 

onderhoud: zo wordt kennis over onderhoud van de boot overgedragen.  

- De materiaalcommissie tekent op de TWC lijst van dat half jaar af of aan de 

onderhoudsverplichting is voldaan. Niet voldoen aan de onderhoudsverplichting betekent 

dat de ploeg het volgende half jaar niet in aanmerking komt voor de betreffende TWC boot.  

Aanvullend 

Tijdens wedstrijden varen ook ploegen die niet trainen in TWC materiaal in TWC boten. Dit om zoveel 

mogelijk dubbel bootgebruik te realiseren. Dit is nodig omdat de capaciteit van de botenwagen niet 

oneindig is, omdat er dan in de drukke weekeinden niet onnodig verenigingsboten aan de vloot 

ontrokken worden en om niet meer boten te transporteren dan nodig is. De ploegen die trainen in de 

TWC boten ondersteunen zoveel mogelijk de teams die uitsluitend voor de wedstrijd een TWC boot 

gebruiken bij het op- en afriggeren. Dit weer om de onjuiste inrichting van de boot te voorkomen. 

 

Tot slot 

Met deze maatregelen willen we bereiken dat er meer leden zijn die kennis hebben over het 

onderhouden en inrichten van de boten. De volgende stap is om ook de leden die geen TWC 

aanvraag doen hierover te bereiken. Plannen hierover worden door de materiaalcommissie nog 

ontwikkeld.  
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