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Aanvullende hijsinstructie coastal boat 

Voor de leden van RV Breda is tijdelijk een zeewaardige C4x+ boot ter beschikking gesteld door de 

importeur, met als doel om onze leden kennis te laten maken met moderne constructies van 

roeiboten. De boot is tot en met 5 mei bij ons en ieder lid met S1 roeibevoegdheid, die ouder is dan 23 

jaar en die de hijsinstructie in de praktijk met een instructeur heeft gevolgd mag hierin roeien. 

Wees je wel bewust dat we deze spiksplinternieuwe boot te leen hebben. Deze boot kost € 22.000 dus 

doe er heel voorzichtig mee ! 

Neem de tijd om deze boot voor te bereiden en in het water te hijsen, dit kost meer tijd dan bij een 

gladde boot of een C4 boot. De eerste keer dat je dit doet ben je hier zeker 20 minuten mee bezig. 

De coastal boot ligt in de Rapp Loods, op een karretje. Te water laten kan alleen met de hijskraan, 

tillen gaat niet door het forse gewicht van deze boot, maar ook niet door de brede rand waar je weinig 

houvast aan hebt en ook vanwege het uitstekende roerblad dat anders gemakkelijk kan beschadigen. 

Dus nooit de boot in of uit het water tillen, ook niet over de rol op het vlot, maar gebruik de hijskraan! 

Te water laten gaat als volgt (zie ook de algemene hijsinstructie op de kolom van de hijskraan): 

De riemen van deze boot liggen op een wherry in de Rapp Loods, deze zijn gemerkt met het opschrift: 

Lite Boat. Leg deze als eerste op het Bredase vlot. 

Controleer of het roerblad is opgehesen en de vin is verwijderd uit de vin box. Controleer ook of de 

zelflozers zijn gesloten. Rij de boot op het karretje naar buiten voor de hijskraan, met de boeg richting 

Breda. Pak de boot alleen aan de rand vast, absoluut niet aan de riggers! Pas op voor het hekje langs 

het bordes, hiermee kan je de boot beschadigen. Rij de boot onder de kraan zodat de met gele tape 

gemerkte hijspunten onder de uiteinden van het hijsjuk komen. Dit luistert heel precies. 

Zet de boot zo dat de riggers vlak langs de kolom van de hijskraan gaan, zo voorkom je problemen bij 

het hijsen. 

           

De achterste hijsband (A) zit geborgd met twee korte witte lijntjes aan de riggers (foto L). De hijsband aan de 

voorzijde (V) moet precies tussen de twee gele stukken tape in zitten (foto R). 
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In de boot liggen twee roze gekleurde hijsbanden van circa 5 cm breed, sla deze onder de boot door en 

bevestig de uiteinden met de karabijnhaak direct aan het hijsjuk. De verstelbare bevestigingspunten 

op het hijsjuk moeten zo staan dat deze het verst uit elkaar staan, in stand nr. 1 aan beide uiteinden.  

De witte lijntjes die aan het hijsjuk zitten worden niet gebruikt. Positioneer de boot zo dat de 

hijsbanden precies langs de met gele tape gemarkeerde punten lopen. Zet de hijsbanden eerst 

voorzichtig op spanning, hijs dan een paar centimeter en controleer of de boot horizontaal ligt. Onder 

de boot ligt op het karretje los een grijze rubber stootstrip, let op dat die niet wegwaait. Zet de 

achterste hijsband vast aan de riggers op beide boorden met het lijntje dat daar alvast aan zit. Hijs nu 

de boot in het water volgens de algemene hijsinstructie. Hou tijdens het hijsen de boot goed parallel 

aan het vlot. Maak de hijsbanden los en leg deze bij de hijskraan op het bordes. 

                 

Zet de boot zo dat de riggers vlak langs de kolom van de hijskraan gaan (foto L).  Gebruik aan beide uiteinden van 

het hijsjuk de hijspunten nr. 1 (foto M). Hou tijdens het hijsen de boot parallel aan het vlot (foto R). 

Roeien en sturen  

Deze boot roeit prima op water met golven, in principe hoef je je vaarkoers niet aan te passen aan de 

hoek waaronder een golf op je af komt, de boeg heeft een groot drijfvermogen waardoor deze vanzelf 

over een golf heen vaart en niet er door zoals bij een gladde boot. 

De stuurman heeft in de cockpit naast de stuurtouwen twee extra lijntjes waarmee het roer verticaal 

kan worden versteld. Met de zwarte lijn kan je het roer laten zakken en op hijsen. Zet het lijntje na het 

verstellen meteen vast het zwarte klemblok. Het groene lijntje is om het roerblad omlaag te trekken en 

in die stand te borgen. 

In de cockpit zitten twee zelflozers, dit zijn kleppen die de stuurman kan openen om water te lozen. 

Deze zelflozers hebben drie standen: 1. Gesloten en geborgd, 2. Gesloten en niet geborgd en 3. Open. 

Zodra de stuurman instapt zet hij deze op de stand 2. Gesloten en niet geborgd. Mocht er tijdens de 

vaart water in de boot komen dan trapt de stuurman met de voet op de zelflozer en de klep gaat open. 

Doe dit echt alleen als de boot vaart heeft, anders zou er wel eens water naar binnen kunnen komen. 

Met de metalen beugel is de klep weer te sluiten. Als de boot wordt aangelegd aan het vlot dan 

worden de zelflozers in de stand 1. Gesloten en geborgd gezet. 

 

Belangrijk: op de achtersteven zit onder de waterlijn een drain plug, controleer of die goed dicht zit ! 
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Een zwart lijntje en een groen lijntje om het roer te laten zakken of op te halen en daartussen de vin box (foto L). 

Twee zelflozers, door de stuurman met de hand te borgen of te lossen en met de voet te openen (foto R). 

 

De coastal boot heeft een open achtersteven, dat betekent dat als een grote plens water in de boot 

komt deze er meteen vanzelf weer uit stroomt. Maar let op, als je met deze boot achteruit wilt varen, 

met een strijkende haal dus, dat dan water gemakkelijk de boot in stroomt. Liever niet strijken dus. 

            

Plaats de losse vin in de vin box meteen na het instappen (foto L).  De boot heeft een open achtersteven met in 

het midden een drain plug (foto R). 

Uit het water halen en stallen 

Positioneer de boot achter het Bredase vlot voor de hijskraan, met de boeg richting Breda. Roer 

ophijsen in de hoogste stand en vin verwijderen uit de vin box. Monteer de roze hijsbanden weer 

precies zo als bij de tewaterlating en hijs de boot uit het water volgens de algemene hijsinstructie. Let 

er op dat de boot niet kan beschadigen aan het hekje langs het bordes. Leg de grijze rubber stootstrip 

weer tussen boot en karretje. 

Rij het karretje naar het botenpoetsterrein en maak daar de boot goed schoon en droog, van binnen 

en van buiten. Veeg ook de slidings goed schoon. Zet de zelflozer even open om het water uit de kuip 

te laten en sluit deze daarna weer. Rij de boot op het karretje met de achtersteven naar binnen de 

Rapploods weer in. Leg de riemen weer terug waar je ze ook hebt weggehaald. Leg de vin op de 

stuurstoel en leg de twee roze hijsbanden weer terug in de boot.   

 

Veel plezier met het roeien in de coastal boat ! 
Tekst: Wouter van Hengel 
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