
KWV De Kaag, Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond, tel. 071-3010035 
 

OP ZEE MARIFOON & IN ‘T BUITENLAND VERZEKERINGSBEWIJS NIET VERGETEN 

GIG TRANSPORTKLAAR MAKEN 
 

1. Controleer dat de gig recht op de trailer ligt, de punt goed in de steun. 
2. Steunen onder de boot extra stevig aandraaien 
3. Gig vastbinden aan trailer met touw in de punt van de boot 

(bij DD, plastic boei van punt aan een kant losmaken en IN de boot plaatsen.) 
4. Pinnen en plasticplaatjes in de pinnenzak (reservepinnen genoeg?) 
5. Kussens los onder de banken hangen 
6. Stuurkussen onder het roer leggen, roer uit elkaar halen en plat achter in de 

boot plaatsen; 
7. 2 stootwielen in de boot leggen (en bij buitenlandse en/of strand evenementen 

beachwig / beachtrolley niet vergeten) 
8. Houders voor de riemen plaatsen, riemen erin leggen (BLADEN VRIJ!) en 

vastbinden met bandjes; 
9. Tas met zwemvesten en drybag voor losse banden/ spanbanden in de punt 

leggen. Controleer of er in de tas voldoende zwemvesten aanwezig zijn voor 
roeiers incl. Stuur. (Scillies: Zwemvesten achterin de auto, in de gig alleen 
riemen + roer) 

10. Houders voor dekzeil op de passende banken plaatsen, oog in boeg, touw 
vastmaken achter. 

11. De latjes voor de spanbanden plaatsen bij de passende ogen voor de 
spanbanden op de trailer. 

12. Sleepkabel van min. 20 meter meenemen en vastmaken in de boeg; 
13. Spanbanden LOS Spannen aan de bermkant (in NL/EU rechts, UK links). 

 
NEPTUNUS: 
Dekzeil van achteren (bij roer) naar voren uitrollen. EERST in de punt/boeg het zeil 
strak aantrekken en vastmaken, dan de elastiekjes vastmaken aan de trailer. 
 
DOUBLE DUTCH: 
Dekzeil van de punt naar achteren uitrollen en achter straktrekken en vastmaken.  
Spanbanden door de in dekzeil passende gaten trekken, vastmaken met de spanner 
aan de trailer en LOS spannen. Touwen van dekzeil onder de boot vastmaken. 
 
SIRENE: 
Geen Dekzeil aanwezig, alleen balken en spanbanden LOS plaatsen. 
 
BIJ WEGRIJDEN:(chauffeur) 
Extra check dat de steunen onder de boot en van de trailer strak aangedraaid zijn. 
Spanbanden aanspannen (niet TE strak!). Trailer op de haak zetten, stekker in 
stopcontact van de auto. Verlichting trailer checken en kijken of het snoer voldoende 
bewegingsvrijheid heeft en vrij is van de grond.  
Wielklem, slot + sleutels en gereedschap ter vervanging trailerreservewiel meenemen. 
 
CHECK BIJ INPAKKEN NA WEDSTRIJD dat alles aanwezig is: bandjes, stootwielen, 
drybag, tas met zwemvesten, pinnenzak. 
 
BIJ TERUGKOMST IN HAVEN DE BOOT GELIJK UITPAKKEN: 
Alle (span)banden en riemhouders in de drybag leggen 
Tas met zwemvesten in container, sleutel + slot, dekzeil en houder in container. 
Als zwemvesten, kussens en dekzeil nat zijn, goed uithangen en laten drogen. 
Controleer bij de volgende training of de vesten droog zijn, plaats ze in de tas en in de 
lockers. 
 


