Beste gast van Rio Molino,
U heeft een boot bij ons gehuurd, daar zijn wij erg blij mee en we willen er dan ook alles aan doen
om ervoor te zorgen dat u een fijne dag kunt beleven. Lees daarom onderstaande informatie en de
bijgeleverde bedieningsinstructie van de boot die u huurt, aandachtig door.
De boot bedienen
Een boot varen is zeer eenvoudig, u kunt vooruit, achteruit, meer of minder gas geven en sturen.
Waar u echter wel rekening mee moet houden is dat de stroming u van uw route kan bewegen en
dat u niet van het een op het andere moment stil kunt komen te liggen. Het sleutelwoord is dan ook
rust, geef niet teveel gas, stuur niet teveel en laat de boot uitvaren.
Vooral met aanleggen komt u heel rustig aanvaren, niet te haaks, bijna zonder toeren en zet u voor
het manoeuvreren de boot in zijn achteruit. Dit doet u allemaal zonder veel gas te geven, dat werkt
namelijk averechts.
Zorg ervoor dat de bolders aan de kant van de steiger buiten de boot hangen zodat u de boot niet
onnodig beschadigd. Daarnaast laat u iemand vlak voor het aanleggen klaar zitten met een touw om
de boot direct vast te kunnen leggen. Door de stroming vaart de boot soms tegen, maar ook vaak van
de steiger.
De boot varen
Op het water wijken de regels enigszins af van die op de weg, dat heeft uiteraard ook te maken met
een aantal kenmerken van een boot. Zo heeft een zeilboot of een grote boot altijd voorrang. U zorgt
er dus voor dat deze boten hun weg kunnen vervolgen. Zorg ervoor dat u zo stuurt dat u altijd ruim
achter deze boten langsgaat.
Probeer uit de buurt van de kanten te blijven, vooral de Rotte is vrij ondiep en als de schroef de
bodem raakt kunnen er zaken in verstrikt raken, of kan er op een andere manier schade ontstaan.
Omdat onze boten geen verlichting hebben, plant u uw route zo dat u nog met daglicht in de haven
kunt komen.
Vastleggen van de boot
U legt de boot aan de steiger door aan de voorkant en de achterkant een kabel naar de kant te
brengen. Zorg ervoor dat de kabel niet te lang is, maar er moet wel enige speling zijn. De boot moet
ongeveer 20cm los kunnen komen.
Als u de boot vastlegt en u blijft er niet bij, doe dit dan met het SCI goedgekeurde slot, anders is de
boot niet verzekerd tegen diefstal.

