Gebruikers handleiding voor de Wherry “BiBI” .
BiBi is als privé boot in 2016 volgens de “Stitch and Glue” methode gebouwd.
Met ingang van 2017 is BiBi aan onze RV Breda voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld.
BiBI is af te schrijven en te gebruiken door leden met minimaal S1.
Ze is 6,20 meter lang en 1 meter breed en heeft een ledig gewicht van 40 kg.
En heeft twee sets carbon bigblade riemen.
De kruissnelheid is 6 km per uur+ met één roeier. Snelheden van meer dan 9,5 km per uur
zijn mogelijk.
Met twee ervaren roeiers is de kruissnelheid 8 km per uur. De topsnelheid is nog niet gemeten.
De boot is zeer divers inzetbaar doordat er op verschillende manieren geriggerd kan worden.
BiBi heeft namelijk twee demontabele roeiunits en een stuur/passagiersplaats.
De volgende configuraties zijn mogelijk:

1 Alleen roeien met roeiunit nummer 2 centraal geplaatst.

2 Duo roeien met twee units een op boeg en een op slag.

3 Een roeier met passagier of stuurman/vrouw.
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De roeiunits monteren en of verplaatsen.
De roeiunits worden middels twee slotbouten met vleugelmoeren en ringen in de boot vastgezet.
De riggers zelf zijn inklapbaar zodat het aanmeren aan hoge kades en steigers mogelijk is.
Ze worden op de rand van de boot vastgezet in de daarvoor aanwezige klemmen.
Het stuurstoeltje schuift in twee sleuven in het achterdek en wordt vastgezet met een slotbout.
De tijd die nodig is om de boot voor de gewenste setting in te richten is ongeveer 5 minuten.

Belangrijk.
De roeiunit gemerkt “1” past alleen maar op boeg. Dit komt door de afstelling van de riggers en de
klemmen waarin zij vastgezet moeten worden. Deze is niet gelijk aan die van de slagplaats.
De Unit gemerkt “2” kan op slag en voor solo roeien gebruikt worden.
Voor solo roeien plaatst men
roeiunit“2” midden in de
boot, deze plaats is gemerkt
met “3”.
In de setting roeien met
passagier of stuurman moet
men kiezen om het roertje
wel of niet te monteren.
Bij het gebruik in deze setting
vervalt de slagplaats “2” en
gebruikt men alleen de
boegunit op “1”.
De boot is zo gebouwd dat
men overal in de boot mag
staan. De binnenkant is dan
ook voorzien van antislipverf.
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Te water laten.
BiBi is opgeslagen in de Rapp loods en ligt onder haar eigen dekzeil.
De boot is met twee man te naar en van de steiger te vervoeren.
Men mag en kan de boot tillen aan de versterkingen in de boeg en aan de hoeken van de spiegel.
Met drie man, een bij elk draagpunt, is het helemaal gemakkelijk.
Gebruik altijd de kielrol van vlot Breda, doe dit om de lak niet te beschadigen.
Zet de boot met de scheg op de rol en laat haar dan langzaam over de rol te water.
Zorg er voor dat de overnaadse romp tijdens het in er uitstappen de steiger niet raakt.
De boot zal snel beschadigen als een van de huidgangen op de rand van de steiger hangt en de
boot door het gewicht van de roeier tijdens instappen dieper komt te liggen.
Te water later met behulp van karretje.
Hiervoor maakt men gebruik van het karretje dat achter BiBi tegen de muur staat.
Plaats het karretje onder de boeg tussen de luchtkast en het eerste spant en zet
deze vast met de daarvoor bestemde spanband. Maak de spanband ook vast aan het eerste spant
zodat het karretje op zijn plaats blijft tijdens het verplaatsen.
Met het karretje op zijn plaats onder de boot kan men de boot gemakkelijk aan de achterkant
optillen en vervoeren.
Loop met de achterkant van de boot als eerste het vlot af.
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Boot met trailer voor gebruik elders, in overleg met en na goedkeuring van de eigenaar en RV Breda.

De inventaris.
Twee meerpennen
Twee landvasten
Twee hoosvaten
Twee sponzen
Geusje Breda
Nationale vlag met vlaggenstok
Twee roeiunits
Twee stel riemen
Twee roeikussentjes
Noodgereedschap
Waterdicht tonnetje
3 Dekzeilbeugels
1 Dekzeil
1 Niet geremde trailer bouwjaar (MAART 2016)
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