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REGLEMENT INWENDIGE ORDE LESBOTEN v.2 27/06/2022 
 
Art1. ZWAARDBOTEN 
Elke boot heeft nu een nummer en een genummerde kast voor roer (en zwaard) en zeilen. 
De lijst hangt tegen de muur van de garage. 
RS FEVA1 - RS FEVA2 - RS FEVA3 - RS VISION1 - RS VISION2 - RS VISION3 - BAHIA1 - BAHIA2 - 
OMEGA1 - CARAVELLE1 - CARAVELLE2 
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Alle zwaardboten gaan in het seizoen aan het einde van elke cursusdag uit het water en 
worden voorzien van een spanband rond de romp en achter de mast tegen storm. Bij 
voorkeur met de boeg naar West en drie autobanden onder de boeg. Caravelles best met de 
tractor. 
 
Art2. ZWAARDBOTEN MAST EN GIEK 
Deze zijn ook genummerd en worden opgetuigd met de corresponderende boot en na het 
seizoen opgeborgen in de hiervoor bedoelde rekken in de garage. Masten tegen plafond. 
Gieken op de zijkant in de rekken.  
 
Art3. ZWAARDBOTEN ZEILEN EN ROER 
Na elke cursusdag/gebruik van cursusboten zullen gedroogde zeilen door de 
cursisten/zeilers opgeborgen worden in de zakken en in de corresponderende kast geplaatst. 
In extreem nat weer worden zeilen zoveel mogelijk uithangen in de loods. Geen zeilen op 
tafels op en door elkaar.  
Geen tuigage door elkaar mengen in de kasten. Bij twijfel zie lijst. De roeren zullen ook nog 
gemarkeerd worden per boot. 
 
Op- en aftuigen op een correcte en veilige manier hoort bij de opleiding en bij de sport. 

 
Art4. OPTIMIST 
De optimisten zijn nog niet genummmerd gezien door elkaar bruikbaar. Na elke 
cursusdag/gebruik van de boten worden de gedroogde zeilen gemarreld rond de mast en in 
de rekken tegen de muur gelegd. Natte zeilen worden eerst buiten gedroog en/of indien 
nodig in de loods uitgehangen. Er zijn twee parasol steunen beschikbaar om Optimist zeilen 
te drogen in de wind vooraleer te marrelen. Zo gaan de zeilen lang mee. 
 
Art5. SOORT ZEILEN OPTIMIST 
Er zijn twee soorten zeilen.  
- De nieuwe zeilen hebben een kous om over de mast te schuiven en zijn bedoeld voor Basis. 
- De oudere zeilen hebben leuvers en de meeste ook tell tales en zijn bedoeld voor Evolutie 
- Er zijn in kast15 ook twee losse sets zeilen en tuigage beschikbaar. 
- Er zijn in kast15 ook losse tell tales beschikbaar om te monteren voor Evolutie. 
- Er zijn in kast 15 ook rollen fijne touwtjes beschikbaar voor knutteltjes op de oudere zeilen. 
  (sleutel hangt in de keuken achter de bar)  
 
Art6. LASERS en SOORT ZEILEN (in voorbereiding) 
- Laser 4.7 trainingzeilen voor Jeugdzeilen Evolutie. Twee sets sbeschikbaar plus Ingekorte 
ondermasten.. Tee Laser (witte en rode) zeilklaar voor opleiding (op waterkar). Alle tuigage 
ligt op de boot.  
- Kast7: Laser Radiaal tuigage beschikbaar. Nog op te tuigen. (ook op de rode indien nodig). 
- Kast7: Laser Classic tuigage. Zeilklaar met masten op de boot (gele op waterkar). 
- Laser Classic: zeilklaar, alle tuigage op de boot (blauw/witte inrek)  
 
Art7. LASERS ROEREN, ZWAARDEN, GIEKS en MASTEN 
- Kasten 11 en 12 reserve om samen te stellen indien nodig. 
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Art8. REDDINGSBOTEN 
Er zijn 3 reddingsboten op trailer en een tractor voor tewatertlating. 
Na elk cursusweekend gaan de reddingsboten verplicht uit het water met de tractor. 
Enkel bij de jeugdcursussen (weekstages) en bij goed weer mogen de reddingsboten veilig te 
water afgemeerd worden. Veilig wil zeggen één lijn naar het vast ponton en één lijn naar het 
vlottend ponton. 
 
Art9. MOTOREN 
Er zijn drie 4takt motoren elk vast aan een reddingsboot.  
- YAMAHA 15PK met batterij start (blauwe boot) Benzine EUR98 (E10) 
- YAMAHA 15PK met manuele start (rode boot) Benzine EUR98 (E10) 
- MERCURY 9,9PK (nieuw) met manuele start (kleine oranje boot) Benzine EUR95 (E5) 
  Er is één 2takt reservemotor enkel voor de kleine oranje boot in geval van nood. 
- JOHNSON 6PK. (wit) Benzine E10 met 2% 2takt olie. 
 
Na elke cursus moet de benzine toevoer worden afgekoppeld en de motor blijven draaien 
tot die stilvalt. 
Einde seizoen moeten de motoren op de wal doorspoelen via de doorspoelklem op de staart 
van de motor met zoet water via de waterhose.  
 
Art10 VLOOTVOOGD 
- Het optuigen van de boten gebeurt niet door de vlootvoogd. De zeilschool zelf zorgt 
hiervoor. Op de website is er van elke boot een handleiding te vinden op 
https://www.bzyc.be/botenpark/  
- Ellke schade, ongeval, verlies of tekortkoming zal zonder fout worden gemeld aan de 
vlootvoogd jaak.debaene@skynet.be Tel. +32 475 741217 
- Na elke cursus zal de vlootvoogd de nodige herstellingen doen en de zeilen bergen die 
wegens regen/te nat niet konden worden geborgen.  
 
 
In ons vaandel staat nu een kroontje. We zijn dus een koninklijke yachtclub en willen dit ook 
uitstralen. Je weet maar nooit dat hij eens langs komt. 
 
 
 
 
Het Bestuur 
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