Werkzaamheden van de bemanning
Bij aankomst aan boord
- Gaskraan open
- Hoofdschakelaar aan
- Beneden controle WC, vochtvreter legen, condenswaterfles koelkast legen
- Zonodig koffie klaar maken
- Dek controle, indien nodig schrobben, kajuit met dweil goed droog maken
- Huiken van de zeilen
- Marifoon controleren
- Kompas plaatsen
- Loopplank uit om gasten te kunnen ontvangen
(eventueel zijschot weghalen en railingdeel verwijderen)
Welkomst woord door Schipper
Uitleg door Schipper over het zeilen
- Toezien op de handelingen van de gasten
Bagage benedendeks
- Voor het wegvaren:
Walstroomkabel losmaken en opbergen
Beneden alles zeevast, o.a ketels van het gasstel
Patrijspoorten dicht
Alle laden en kastdeurtjes op slot
Waterdichte deuren sluiten
- Voor het starten van de motor:
Huidafsluiters in- en uitlaat open zetten
Brandstofkraan open
Vetpot controleren en eventueel aandraaien
-Tijdens het wegvaren:
Iemand op de uitkijk zetten
Banden en wrijfhout binnen laten halen
Zeilen klaar laten maken om te hijsen (zeilbandjes aan loefzijde met een mastworp om de reling laten
binden)
Kluiverboom laten zakken en kluiver naar voren halen (zie zeilinstuctie)
- Bij het hijsen van de zeilen
Verdelen van de werkzaamheden te doen door de gasten o.a. mensen bij de kluiverschoot,
fokkenschoot, grootschoot, opdraaien grootzeil, begeleiding van de knikkers grootzeil, hijsen fok hijsen
kluiver, opdraaien zwaard (zie zeilinstructies)
- Tijdens het zeilen:
Betrek de gasten zoveel mogelijk bij de werkzaamheden
Koffie (thee) schenken (laten schenken), tijdstip in overleg met Schipper
Bij terugkomst
Zeilen strijken op commando van schipper (zie zeilinstructies)
Kluiverboom omhoog
Uitkijk voor het invaren van de haven
Stootbanden gereed maken
Trossen gereed maken

Na het afmeren
Gasten van het schip afhelpen en tot ziens wensen
Walstroomkabel aansluiten
Zeilen opbinden, huiken erover
Dek afspoelen, schrobben en met vloertrekker droogmaken
Kompas opbergen
Beneden opruimen, afwassen, vuilniszak legen
WC nakijken, vuilwatertanks legen (liefst op zee),
Huidafsluiters dicht, vetpot aandraaien, brandstofkranen dicht
Vochtvreter aanzetten
Hoofdschakelaar uit
Gaskraan dicht

