
Afriggeren en opriggeren

Benodigdheden: 
– Steeksleutel 10-13
– Schilderstape of plasticfolie
– Watervaste stift

Afriggeren
1. Draai de topmoer (de moer bovenop de dol) los.
2. Draai de moer van de drukstang los en verwijder voorzichtig de drukstang. Draai de topmoer

weer vast.
3. Draai de moertjes van de rigger los. Let op dat de rigger niet met het hele gewicht aan één bout

hangt!
4. Verwijder de rigger.
5. Draai de moeren weer op de slotbouten (de bouten aan de boot waar de riggers aan vast zitten).

Vast is Vast!
6. Bind de riggers aan elkaar met het tape of het plasticfolie. Doe dit ook met de drukstangen. Zorg

dat duidelijk is van welke boot ze zijn, waar ze aan de boot zaten en wat de bijbehorende
drukstangen zijn. Schrijf dit op het plastic met een stift, en schrijf het ook op de riggers.

7. Hal voor transport ook de bankjes eruit. Schrijf erop uit welke boot en van welke plek de bankjes
komen, pak ze in plastic en schrijf ook op het plastic de naam van de boot.

8. Leg de riggers en de bankjes als ze op transport moeten bij de loodsdeuren bij de fusten.

Opriggeren
1. Zoek de juiste rigger en drukstang bij de juiste plaats (tellen vanaf boeg = 1.)
2. Haal de moertjes en de ringetjes van de slotbouten.
3. Plaats de rigger op de boot.
4. Plaats de moeren en draai deze aan (Niet te vast, met de hand tegen de huid en dan nog een

kwartslag met de steeksleutel.)
5. Plaats de drukstang tegen de boot. Als het niet passend te krijgen is kan je met een

schroevendraaier de drukstangen verstellen: je hoeft nooit te wrikken!
6. Plaats dan pas de andere kant van de drukstang op de topmoer. Topmoer goed aandraaien.
7. Plaats tot slot de bankjes in de boot, met het bultje richting voetenbord.


