PROTOCOL LAADINSTRUCTIE BOTENWAGENS

Inleiding
In dit protocol wordt aangegeven hoe je de beide botenwagens van de urv VIKING moet
beladen.(MINI: wherrywagen; MAXI: C4-MAXI).
Ter verduidelijking zijn daartoe ook een aantal foto’s bijgevoegd.
Indien je je houdt aan dit protocol is een verantwoord transport van boten goed mogelijk.
Vooraf de algemene uitgangspunten voor een veilig en verantwoord transport van boten met de
beide botenwagens.
- De trekauto moet een eigengewicht van tenminste 1100 kg hebben;
- De gekeurde trekhaak moet geschikt zijn voor een kogeldruk van 75 kg;
- De chauffeur moet ervaring hebben met het rijden met (boten-)aanhangers;
- De chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B of BE(zie het beslisschema
aan het einde van dit protocol);
- De autoverzekering moet voorzien zijn van een aanhangwagen supplement;
- De totale combinatie is 16 tot 18 meter lang;
- De wettelijke maximum snelheid van de combinatie is 90 km/h;
- Elke aanhanger heeft een eigen kenteken en kentekenbewijs;
- Elke aanhanger heeft een koffer met oa het kentekenbewijs en spanbanden;
- De (geparkeerde) aanhanger moet altijd op slot: disselslot;
- Controleer of de koppeling goed is aangebracht, inclusief breekkabeltje;
- Draai het neuswiel zover op, dat dit in de vergrendeling valt ( bij de Maxi klapt het wiel
omhoog);
- Let op verkeersdrempels ed.: de uitgeschoven achterlicht unit raakt snel de grond;
- Alleen afgeriggerde boten mogen worden opgeladen op de MAXI;
- Alle demontabele onderdelen uit de boot verwijderen, doe ze bv. in de kofferbak van de
trekauto;
- Leg de boten altijd met de achtersteven in de rijrichting. (zie foto 2)
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MAXI belading onderste draagbalken
Op de MAXI moeten alle boten onderste boven geladen worden, met achtersteven tot aan
neuswiel.(zie de foto’s 1 en 2)

foto 1
Op foto 2 is duidelijk te zien wat bedoeld wordt met het laden van de boot tot aan neuswiel van
de boten wagen (zie foto 2 de rode stippel lijn).

foto 2
Nadat de boot op de draagbalken is gelegd kunnen de sjorbanden aangebracht worden. Laat
daarbij de sjorband ratel los van de boot hangen (aan de buitenzijde van het frame van de MAXI).
Vervolgens, zie foto 3, de sjorbanden gebruiken om de boot aan draagbalken van het frame van
de MAXI te bevestigen. In het eindresultaat zie je dat de sjorband 2x over de huid van de boot
loopt om de boot aan de onderste draagbalk te bevestigen.
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foto 3
Zie ook figuur 1.1
Figuur 1.1

Belangrijk: NOOIT EEN SJORBANDRATEL TEGEN DE HUID VAN DE BOOT
VASTSJORREN, HIERDOOR KAN SCHADE AAN DE BOOT ONTSTAAN.
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In foto 4 is duidelijk te zien hoe de sjorband aan de andere kant van de boot om de draagbalk van
de MAXI gaat. Let op (zie punt A in figuur1.1): bevestig de sjorband, daar waar deze om de
draagbalk van de MAXI gaat, zo dicht mogelijk tegen de boot. Doe dit aan weerszijden van de
boot.

foto 4
Op foto 5 is ook goed te zien hoe de sjorbanden om de boot moet zitten alvorens je de boot gaat
vastsjorren. Zie ook figuur 1.1

foto 5
Foto 6 geeft de positie weer die het sjorbandelement moet hebben alvorens je de sjorband in de
ratel invoert.
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foto 6

Op foto 7A is sjorband aangebracht in de sjorbandratel. Op foto 7.B is te zien hoe de sjorband
door de gleuf in de as van de sjorbandratel gaat.

foto 7A
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foto 7B
Door de sjorband, zoals te zien is op foto 7A, direct naar beneden in de sleuf van de as door te
voeren, kun je de sjorband op spanning brengen. Foto 8.

foto 8
Houd daarbij met je ene hand de sjorband vast, dan kun je met je andere hand gaan vastsjorren
Zie foto 9. Het spannen met de sjorbandratel geschiedt door het sjorhendel naar beneden te
trekken en weer terug te duwen. Beweeg het handel net zo vaak op en neer totdat de sjorband
stevig vast zit om de boot. (Vast is vast!)

foto 9
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Het sjorband dat over is, om de sjorbandratel wikkelen en bevestigen met een knoop. De
sjorbandratel kan dan niet meer openspringen.(Foto 10).

foto10
Op foto 11 is in boven aanzicht te zien hoe de sjorband om de boot gewikkeld moet
worden.

foto 11
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MAXI belading bovenste draagbalken
Bij het plaatsen van een boot op een van de bovenste draagbalken van de MAXI, doen we
hetzelfde zoals geïllustreerd is in de foto’s 3 t/m 11 met dien verstande dat de sjorbandratel
i.p.v. aan de buitenzijde nu aan de binnenzijde van het draagbalkenframe wordt aangebracht. Zie
ook foto 13. Belangrijk. Ook hier weer geldt dat de sjorbandratel vrij van de boot wordt
gefixeerd!

foto 13
Belangrijk: NOOIT DE SJORBANDRATEL OVER DE HUID VAN DE BOOT
VASTSJORREN, HIERDOOR KAN SCHADE AAN DE BOOT ONTSTAAN.
Op foto 13 is de binnenzijde van het draagbalkenframe zichtbaar. Hier bevindt zich de
sjorbandratel voor de bovenste boten. Zie ook figuur 1.B.
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Figuur 1.B

Op foto 14 zijn ook de twee laadbakken te zien van de MAXI. Hier kunnen de riemen in gelegd
en bevestigd worden. Elke ruimte is voorzien van 4 fixatie ogen waardoor een sjorband gehaald
kan worden.

foto 14

De foto’s 15A en B laten de borging van de riemen zien. In principe kunnen met één sjorband
(we gebruiken daar een oude voor) alle riemen (in een laadbak) geborgd worden.

foto 15A
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Foto 15B
Foto 16 laat ook zien hoe de riemen vastgesjord zijn.

foto 16

Het ontgrendelen van de sjorbandratel gaat als volgt. Druk met je duim (rechterhand) de klip
van de binnenkant van sjorbandratel naar boven, en druk tegelijkertijd met je andere duim
(linkerhand) het hendel van de sjorbandratel zo ver mogelijk van je af: de sjorbandratel springt
dan vanzelf los. Door de sjorbandratel naar je toe te trekken kun je de sjorbanden eruit trekken.
Zie foto 16A

foto 16A
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Het lengte bord
Op foto 17 is te zien hoe het vierkante lengtebord met verlichting is gefixeerd ten opzichte van de
boot door een kussen. In het verleden is er, door het niet goed vastzetten van het lengtebord,
schade aan boten ontstaan.

foto 17
De lengtebalk zelf moet ook goed gefixeerd zijn aan het frame van de MAXI door dit bord met
sjorbanden te bevestigen aan het frame van de aanhanger.
Pas als de MAXI volledig geladen is mag je de lengtebalk met het lengtebord uitschuiven en
vergrendelen met de slotbout.
Wanneer er geen boten op de MAXI geladen zijn, moet de lengte balk volledig ingeschoven en
vergrendeld worden met de slotbout.

Koppelen aan auto
De dissel van de MAXI is voorzien van een borgconstructie voor een hangslot.(foto’s 18 en 19)
De constructie bestaat uit een beweegbare borgklep en een vast oog voor een hangslot.

foto 18
Haal de dissel van het slot: deze is nu gereed om aan de trekhaak van de auto te koppelen. De
borgklep hangt vertikaal naar beneden. Zie foto 19.
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Foto 20 toont hoe de borgklep onder de kogel van de trekhaak moet worden geschoven.

Op foto 21 is de koppeling volledig geplaatst op de trekhaak, en het slot is aangebracht. Het slot
moet aangebracht worden ter voorkoming van diefstal. De dissel van de MINI kan niet op slot
tijdens transport. De disselbescherm constructie van het losse disselslot van de MINI moet om
dezelfde reden ook altijd aangebracht worden nadat de MINI is losgekoppeld van de trekhaak.
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De zg.”Breekkabel” van de aanhanger moet altijd(wettelijke verplichting) aan de trekhaak
bevestigd worden in een daarvoor speciaal bestemd bevestigingelement wat normaal bij de
trekhaak hoort.(zie op foto 21 de klemconstructie direct achter de autobumper). Zonder
deugdelijk aangebrachte breekkabel ben je strafbaar! Zie foto 22.
De breekkabel is bedoeld om, mocht onverhoopt bij een calamiteit de koppeling los raken van de
trekkende auto, de remmen van de aanhanger automatisch te activeren zodat de aanhanger niet op
“hol slaat”.

Steunpunten verwijderen: Voor het rijden moet het neuswiel (wat als steunpunt fungeerde) van de
aanhangwagen volledig omhoog worden gebracht. Controleer altijd voor vertrek of bij de MINI
ook de twee stempels aan de achterkant van de aanhanger ingeschoven en goed vastgezet zijn.
Lichtaansluiting: Stroom aansluiten voor de achterverlichting en testen. De 7-polige aansluiting
is een standaard ANWB-aansluiting. Zie het schema onder aan het protocol
Bandenspanning: Bandenspanning voor het vertrek controleren (druk: ….atm)

Parkeren
Zet de combinatie veilig weg met de aangekoppelde trekauto in de eerste versnelling. Indien de
aanhanger solo gestald moet worden, dan altijd het disselslot aanbrengen.
Zet de aanhanger zelf nooit langdurig op de handrem: de remmen kunnen vast gaan zitten! Dus in
onze botenwagen stalling ALTIJD de handremmen eraf!

Wherry-wagen (Mini)
De MINI heeft een afwijkend beladingssysteem ten opzichte van de MAXI. De MINI heeft een eigen

draagconstructie met een boten hijsvoorziening. Het verschil van beladen is dat in tegenstelling
tot de MAXI bij de MINI de boten op de kiel worden vervoerd. Dus je krijgt als het ware een
spiegelbeeld van de beladingsystematiek van de MAXI.
Op de MINI kunnen de boten, opgeriggerd, geladen worden. Daartoe is een hijsinstallatie aangebracht,
welke uitsluitend bedoeld is om de boten in de draagconstructie te hijsen. Het borgen van de boten
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geschiedt op de zelfde wijze als bij de MAXI. Op foto 24 is duidelijk te zien dat de sjorbandratel vrij
van de huid van de boot is, zodat bij het vastsjorren de boten geen schade kunnen oplopen.

foto 24
Foto 25 toont de MINI beladen met twee C2X+ en een wherry. Zoals je kunt zien hangt de
wherry (onderste boot) nog in hijsdraad, en moet deze nog met sjorbanden vastgesjord
worden. De hijsdraad mag niet gebruikt worden om boot te borgen tijdens het transport.
Daarom moeten na het hijsen altijd sjorbanden worden gebruikt voor het borgen van de boten
tegen de draagconstructie!

foto 25
De opmerkingen met betrekking tot het lengtebord bij de MAXI gelden ook voor de MINI.
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7-polige stekker

Contactdoos op de auto .(De
stekker aan de caravan is dus
het spiegelbeeld)

nr

code

1

L

2

54G

3
4
5
6
7

31
R
58R
54
58L

functie
richtingaanwijzer links
permanente stroomdraad
of mist achterlicht
massa
richtingaanwijzer rechts
verlichting rechts + nummerplaat
remlichten
verlichting links
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kleur
geel
blauw
wit
groen
bruin
rood
zwart
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