Keuringsformulier lelievletten
Admiraliteit 13 Limburgse en Bergse Maas
Groep
:
Vletnummer :
Keuringsdatum :

G = Goed M = Matig S = Slecht

Totaalbeeld :
Houtwerk
Onderdeel
Giek
Gaffel
Helmstok
Mast
Roeiriemen
Wrikriem
Mastbout
Mastring
Klauw
Gaffeldraad(spruit)
Strop
Lummelbeslag

Beoordeling

Opmerkingen

Beoordeling

Opmerkingen

Beoordeling

Opmerkingen

Staand en lopend want
Onderdeel
Voorstag
Bb stag
Sb stag
Spanner
Fokkeval
Piekeval
Klauweval
Kraanlijn
Fokke schoot
Grootschoot
Pettenlijntje
Katrollen
Dodemanslijntje
Harpsluitingen

Casco en overig
Onderdeel
Hanenkam
Sleepoog
Vlonders
Zwaard+ zwaardloper
Vingerlingen 3X
Sleeplijn
Grootschoot
Pettenlijntje

Opmerkingen:

Keuringsformulier lelievletten
Admiraliteit 13 Limburgse en Bergse Maas

Dit is het lelievletten keuringsformulier van de Regionale Admiraliteit 13. Dit formulier is bedoeld om
een constante en hoge kwaliteit te garanderen van ons varend materiaal. En bovendien om groepen
te wijzen op gebreken of aandachtspunten van hun lelievletten. Er zijn een aantal aandachtspunten
bij dit formulier:
• Groepen binnen de RA13 gaan bij elkaar de vletten controleren. De groepen die bij elkaar de
keuring gaan uitvoeren wisselen ieder jaar om de kwaliteit te borgen.
• Een maal per jaar worden onduidelijkheden naar aanleiding van de keuringen besproken
binnen de RNTC-vergadering om tot overeen te komen welke zaken wel en/of niet
voldoende zijn.
• De eindverantwoordelijkheid om het varend materiaal op orde the hebben licht volledig bij
de groep.
• De keurmeester voert een eenmalige visuele inspectie uit en kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor niet ontdekte gebreken.
• Er zijn drie beoordelingscriteria:
o G = Goed
Geen verder actie is nodig
o M = Matig
Dit onderdeel is niet afgekeurd, maar verdient aandacht
o S = Slecht
Dit onderdeel is afgekeurd. Met deze vlet kan niet gevaren worden,
zolang dit onderdeel niet is verbeterd.
• De verantwoordelijkheid om de afgekeurde onderdelen te herstellen ligt volledig bij de
groep.
• Een herkeuring wordt in principe alleen gedaan in overleg met de keurder.
• De keuringsformulieren blijven bij de groep van de gekeurde vlet. Zij kunnen met het
formulier aantonen dat de vlet gekeurd is.
• De keuring wordt uitgevoerd als functionaris, niet als persoon en afkeuring is slechts een
advies.

Vertegenwoordiger groep:

Vletten keurder:

Indeling vlettenkeuring
De groepen zij geordend van Zuid naar Noord. En wisselen ieder jaar door.

Voorjaar 2014
JvG
 TWV
D.O.T.
 JvG
TWV
 D.O.T.
Franciscus
Beatrix
Mark Twain

 Mark Twain
 Franciscus
 Beatrix

BSM
Philips
Stellamaris

 Stellamaris
 BSM
 Philips

Voorjaar 2015
JvG
 D.O.T.
D.O.T.
 TWV
TWV
 JvG
Franciscus
Beatrix
Mark Twain

 Beatrix
 Mark Twain
 Franciscus

BSM
Philips
Stellamaris

 Philips
 Stellamaris
 BSM

