
Gebruiksinstructie voor de lier: 
 
Het is alleen toegestaan de lier en of hellingbaan te gebruiken wanneer  u kennis heeft genomen 
van deze gebruiksinstructie. 
 
*De lier en de helling zijn alleen  te gebruiken: door en alleen voor leden  (o.a. in verband met de BTW regelgeving).  

*Wij adviseren u om zelf een sleutel aan te schaffen via een mailtje aan: havenmeester@elfhoeven.nl 
*Anders is onze lier alleen geopend tijdens openingstijden Bar/Clubhuis.  

 

1. Bediening alleen door 2 personen vanaf 18 Jaar. 
2. Boten tot 1000kg. 
3. Veilig gebruik staat voorop. 
4. U handelt onder uw persoonlijke verantwoording.  
5. Bij twijfel, laat u altijd bijstaan door een ervaren lid.  
6. Wees altijd bedacht op ongelukken.  
7. Nooit onder de boot komen.  
8. Het elektra snoer niet om de hijsketting draaien. 
9. Niet aan het elektra snoer trekken. 
10. VERBODEN voor Kinderen onder de 18, deze mogen niet in de buurt  zijn. 
11. Werk rustig en zorgvuldig. 

 
Bedieningsknoppen:  

1. De rode knop is een noodstopknop,  
bij vergrendeling naar links draaien en uittrekken om te 
ontgrendelen.  

2. Omhoog, de (witte) schakelknop 
Langzaam: de knop licht indrukken. 
Snel:           de knop geheel indrukken. 

3. Omlaag, de zwarte schakel knop idem langzaam/snel. 
Let op dat u niet gaat stotteren (langzaam-snel-langzaam), dit is zeer slecht voor de motor en 
besturing. 

 
Het te water laten van een boot: 
 

De gele stip op de betonnen vloer:  
Dit is het punt waar de takel/haak recht boven hangt en komt overeen met 
het zwaartepunt van de boot. Zet hier de as van de trailer midden op. 
 
De kikker op de schepengarage: 

1. Bevestig de lus in het midden van het van het touw, 
de boot/takel blijft dan boven de stip hangen. 

2. Tijdens het naar het water duwen van de boot eerst de boot zo laag 
mogelijk laten zakken. 

3. De midden lus losmaken en de lus op het eind van de lijn aan de 
kikker zetten. 
De boot zwaait dan niet tegen het botenhuis aan.   

 
 

Het uit het water halen van de boot:  
De handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren. 
 
 
 
 



Gebruik hijsframe:   
1. Bevestig het hijsframe altijd direct op de haak van de takel 

NOOIT het kleine hijsbandje er tussen laten.  
 
Dit kleine hijsbandje is alleen geschikt, om een 16m2 in en uit 
het water te takelen. 
 
 

2. Zorg dat de banden aan het 
hijsframe goed bevestigd zijn. 
 
 
 
 
 

3. Zorg dat de boot altijd horizontaal hangt in de banden.  
Verplaats hiervoor de banden naar voren of naar achteren en 
zorg hiermee voor de juiste  gewichtsverdeling.   
 

 
 
 

   
Opruimen: 

 Leg het hijsframe op de schragen; de daarvoor bestemde plek.  

 Zet het touw altijd vast aan het hijsframe.  

 Haak het hijsoog aan het oog van het hijsframe en hijs de 
ketting strak. 

 Berg de schakelkast altijd op, in de daarvoor bestemde gele 
kast, met het snoer naar beneden. 

 Klik het slot altijd direct dicht na gebruik. 

  Leg de hijsbanden van het hijsframe op het frame, los van de                                 
grond. 

                                             Laat alles ordelijk achter. 
 
 
Winterinstructie: 

Van 1 november  tot 1 april, altijd het hijsoog geheel omhoog hijsen 
om roestvorming van de ketting te voorkomen (dit veroorzaakt 
storing). 
 
 
                                                                                                                                                                              

 
 
Boten zwaarder dan 1000kg:  
Alleen met begeleiding van de havencommissaris of plaatsvervanger. 
 

Alleen na nauwkeurige bestudering en gebruikmakend van deze instructie, 
is gebruik van onze lier toegestaan. 
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Hijsband is alleen voor  

houten Valk en 16m2 


