
 
 
 

De vlotten bijstellen, hoe moet dat?  
 

 

 

Zo liggen de vlotten recht 
 
De twee afduw balken … 
…liggen in elkaars verlengde en vrijwel in één 
rechte lijn. 
 
Er zijn geen naar buiten stekende delen waar 
je tegen aan kunt botsen. (vloeiende oranje 
lijn) 
 
 

 

 

Het gebruik van opzet stukken op de lieren is 
verplicht  
 
Dit dient om herhaling van beschadiging van 
de lagers van de lieren te voorkomen. 
 
Er zijn twee rode opzet- stukken voor het 
eerste vlot (aan de kant de loods).  
 
Voor het tweede vlot (aan de kant van het 
haven kanaal) zijn twee gele opzetstukken 
ingebouwd: kijk onder de deksels. 
 

 

 

 De twee rode lieren zijn genaamd “Rhenen” 
en “Wageningen”, evenals de putten waar ze 
in moeten staan. 
 
In beide gevallen passen de opzetstukken 
maar op één manier: 

• Bij de lier “Rhenen” moet de pijl 
“loods” naar de loods wijzen. 

• Bij de lier “Wageningen” moet de pijl 
naar de wringer wijzen.  

 
Bij het gebruik van die lier kun je steeds kiezen 
uit twee gaten. 
Als je met het gezicht naar de Rijn staat (zoals 
op de foto’s), is het rechtse gat steeds de lage, 
gemakkelijke, versnelling. En omgekeerd 
 

 



 
 
 

 
Klep Open 

 
 

 
Ketting Los 

 

Voordat je gaat draaien  
 

1. de klep tussen de 
twee vlotten open 
zetten (anders kan 
het vlot daarop 
blijven hangen) 
 
 

2. kijk of de 
veiligheidsketting 
los ligt 
 

 
 
 
 
 

 1,2,3,4,5 

Rechtsom is omhoog.  
Dat gaat vaak zwaar, gebruik de lage 
versnelling 
 
 
 

Links om is omlaag 
Dat gaat licht.  
 

Draai steeds in blokjes van 
5 slagen, links en rechts om 
de beurt of parallel.  
 
Controleer of de vlotten 
niet blijven hangen en 
recht blijven. 
 

   

 
Als de vlotten blijven hangen; ga weer terug naar de vorige positie tot dat vlot ‘recht’ is (parallel 
aan de oever en aan het andere vlot) en probeer opnieuw. Soms helpt het om even een zetje met 
je voet tegen het vlot te geven. 
 
Noodmaatrel: gebruik de hefboom (de pijp) , maar alleen nadat  je de veiligheids  kettingen zo hebt 
gelegd dat het vlot niet meer dan plm. 5 cm naar beneden kan schieten.  
 
Als het niet lukt, en de vlotten kenelijk van de rails zijn gelopen, waarschuw dan de materiaal 
commissaris. Dan kan, alleen door ervaren leden, de dommekracht worden gebruikt om de vlotten 
weer op de rails zetten.  
 

 


