
  Beknopte handleiding voor het varen met de door u gehuurde motorboot “Hanna ” 

 

Controle vóór het varen 

 

Wij staan garant voor een regelmatige controle van de motor en de aandrijfinstallatie. Ondanks deze controles verzoeken wij u vriendelijk om dagelijks, vóór afvaart, de 

volgende punten te controleren: 

- Oliepeil: de peilstok zit aan bakboord zijde van de motor. 

Verbruikt de motor veel olie (als het peil in één dag van max. naar min. is gezakt) neem dan direct contact met ons op. 

- Wier- of koelwaterfilte: mag niet vol bladeren, modder o.i.d. zitten 

- Koelwater:  controleer tijdens het varen regelmatig of er koelwater uit de uitlaat komt (stuurboord zijde achterkant) 

- Alarm lampjes, akoestisch alarm: draai de sleutel naar stand 1, nu moeten het olie-controlelampje en laadstroom-controlelampje gaan branden en er een 

akoestisch alarm klinken. 

- Na het varen: draai de vetpot enkele slagen, tot u weerstand voelt. Controleer de ruimte onder de motor (bilge) op evt. water en/ of olie. Bij constatering van 

veel water direct contact met ons opnemen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starten van de Motor 

 

Zet de bedieningshendel in de neutraal –stand. Druk de ontkoppelingsknop in en geef gas door de hendel iets naar voren te bewegen. Zet de sleutel op contact, lampjes gaan 

branden en akoestisch alarm klinkt. Draai nu de sleutel door naar stand 1 (gloeien) en houdt de sleutel in deze stand, de controle –lampjes en het akoestisch alarm gaan uit. 

Gloei bij een koude motor ca. 50 sec. Druk de sleutel nu iets in en draai naar stand 2 (startmotor wordt ingeschakeld). Zodra de motor loopt laat u de sleutel los, DRAAI DE 

SLEUTEL NIET TERUG. Laat de motor voor u wegvaart 3 – 4 minuten warmdraaien. Controleer de uitlaat op aanwezigheid van koelwater. Zet de bedieningshendel terug in de 

neutraalstand, de ontkoppelingsknop schiet vanzelf los, als u nu de hendel naar voren duwt zal de schroef gaan draaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmeren 

Kijk, voordat u gaat wegvaren, naar de wind en/of stroming zodat u met deze elementen rekening kunt houden. Maak de touwen (lijnen) los en zorg dat de lijnen in zijn 

geheel en veilig op het schip liggen. Manoeuvreer de boot zoveel mogelijk met de hand in de juist wegvaar positie. Stap nu rustig aan boord en corrigeer evt. nog iets met de 

boegschroef. Druk de bedieningshendel naar voren, de schroef gaat draaien. Door de hendel meer naar voren te drukken wordt er gas gegeven, hoe verder naar voren = hoe 

meer gas.  

Een boot stuurt met de achterkant, deze wijkt dus uit! Houdt hier rekening mee door met een flauwe bocht weg te varen, anders komt de achtersteven tegen de kant/ wal 

aan! 

 

Aanmeren 

Bepaal de plaats waar u wilt gaan liggen en kijk hoe hoog de steiger is. Hang nu alvast de stootboeien (fenders) op de juiste hoogte en leg de lijnen alvast aan de zijde waaraan 

u wilt gaan aanmeren, zo voorkomt u ‘stress’ bij het aanleggen. 

Een boot heeft geen rem, kom dus rustig aanvaren, zet de bedieningshandel in neutraal -stand. Om tot stoppen te komen kunt u de bedieningshendel naar achter/ beneden 

drukken, de schroef gaat nu andersom  draaien en de boot zal afremmen. De schroef is ‘rechtsdraaiend’ dit betekent dat wanneer u de bedieningshendel in de achteruitstand 

zet en gas geeft (=verder drukken), de achtersteven van de boot licht naar bakboordzijde wegtrekt. De meest geschikte zijde om aan te meren is daarom bakboord. 



Tankdop -sleutel 

 

Onderweg 

Controleer tijdens het varen regelmatig of er koelwater uit de uitlaat komt. Controleer regelmatig de oliedruk en de waarschuwingslampjes. Vaar niet te snel in 

onoverzichtelijk water en kijk regelmatig achterom! Mocht er één van de waarschuwingslampjes gaan branden zet dan, indien mogelijk, direct de motor uit en neem contact 

met ons op. 

 

Stoppen motor 

Eenmaal aangemeerd kunt u de motor uitzetten door de stopknop uit te trekken, druk hem vervolgens weer terug (als u dit vergeet zal de motor de volgende dag niet willen 

starten ). Draai de sleutel terug naar stand 0. 

 

 

Toilet 

Het toilet spoelt elektrisch, na uw behoefte gedaan te hebben drukt u op de bovenste knop om door te trekken. Eventueel kunt u daarna het toilet vol 

laten lopen met water door op de onderste knop te drukken (naar rechts) en weer leeg pompen met de onderste knop (naar links) 

GEBRUIK NIET TEVEEL TOILETPAPIER INEENS, SPOELING GEBEURD MET BUITENWATER (WEES DUS NIET TE ZUINIG) 

 

 

DOORTREKKEN: Houdt de bovenste knop ingedrukt 

ALLEEN WATER: Druk onderste knop naar rechts 

ALLEEN DOORTREKKEN: Druk op onderste knop naar links 

 

!! GOOI GEEN TOILETROLLEN, VOCHTIG TOILETPAPIER, TAMPONS, ETC. IN HET TOILET. VERSTOPPING VAN HET TOILET IS ALTIJD EIGEN SCHULD. KOSTEN VOOR REPARATIE 

ZULLEN DIRECT VAN UW BORGBEDRAG WORDEN INGEHOUDEN !! 

 

 

Water- en dieseltank 

De vuldop voor het water bevindt zich aan stuurboord zijde, in het gangboord. In de  

boot ligt een sleutel die zowel op de water- als dieseldekdop past. De inhoud van  

de water- en dieseltank is 200 ltr. Neemt u wel een paar pakken/ flessen water mee.  

U kunt het water uit de tank beter niet drinken zonder het eerst te koken. De vuldop  

voor de diesel bevindt zich aan bakboord zijde in het gangboord. Met een volle  

dieseltank kunt u minstens 60 uren varen. Wanneer de watertank leeg is, zal de waterpomp voortdurend draaien, dit kunt u horen en de kraan zal gaan sputteren. Zet de 

schakelaar van de drinkwaterpomp uit en vul de watertank. Zet de schakelaar voor de drinkwaterpomp weer aan, u kunt hem vervolgens aan laten (gaat bij voldoende water 

vanzelf weer uit). 

 

Gasinstallatie 

De gasinstallatie bestaat uit een koperen leidingnet. De Gasfles staat in een gasbun, verzonken in het achterdek. De gasbun heeft een afvoer naar buiten toe. Omwisselen van 

de gasfles: draai de hoofdkraan op de fles dicht, draai het koppelstuk (liefst met de hand) los, het is linkse draad. Vervang de fles en draai het koppelstuk weer met de hand 

vast, het laatste stukje (¼ slag) met de tang. Draai het koppelstuk niet TE vast (met tang) want dan gaat het afdichtrubbertje kapot. Draai de hoofdkraan van de fles open 

 

Koelkast 

De koelkast werkt op gas en staat aan als u met het schip wegvaart. Als de gasfles leeg is zal dus ook de koelkast uitgaan! Om de koelkast weer aan te zetten neemt u de 

volgende stappen: 

- Controleer via het fornuis of er gas toevoer is  

   (draai een knop op fornuis open) 

- Zet nu de standenschakelaar in het midden,  

   op stand 2 en druk hem in 

- Druk nu op de vonk -knop terwijl u de standen- 

   schakelaar ingedrukt houdt 

- Zodra de vlam aansluit hoort u vaak een zacht en  

   dof ‘ontstekingsgeluid’ 

- Controleer of de vlam brand (houdt de standenschakelaar ingedrukt) via het peilglaasje links  onder in de koelkast. Beweeg uw hoofd hierbij want een verkeerde positie en 

het lijkt of er geen vlam brand. Laat na +/_ 20 sec. de standenschakelaar los. Test vóór u met de boot weg gaat in welke positie u het vlammetje goed kunt zien. 

 

Fornuis 

Het gasfornuis is thermisch beveiligd. Dit betekent dat de ‘voelers’ eerst warm genoeg moeten zijn voordat de pit kan blijven branden. Druk de standenschakelaar in en draai 

naar middel-hoog, steek de pit aan en houdt de schakelaar ingedrukt. Laat na een paar seconden de schakelaar los. Als de pit weer uit gaat, herhaald u bovenstaand maar 

houdt nu de standenschakelaar iets langer ingedrukt. 

 

Wij wensen u een behouden vaart en veel plezier!  

Bij schades/ onduidelijkheden/ twijfels kunt u ons altijd (en het liefst) even bellen. 

Telefoonnummer Harmen: 06-2897 9276, Theo: 06-2157 4636 

 

 

 
 


