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OVERWINTEREN IN HET WATER
Aan het einde van het vaarseizoen 
moeten we beslissen wat we doen: 
de boot in het water laten of hem 
op de wal zetten. Het laatste heeft 
de voorkeur, omdat de kans op 
vorstschade dan minimaal is. Een 
ander voordeel is, dat we op de 
kant allerlei onderhoudwerk-
zaamheden aan het onderwater-
schip kunnen doen. 
 
In het water goedkoper 
In het water laten hoeft echter 
beslist geen probleem te zijn mits 
maar aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. Het kan natuurlijk 
behoorlijk in de kost en schelen, 
want een plaats op de wal, zeker 
als dat in een loods is, is aan-
zienlijk duurder. En we hebben 
geen kosten voor het uit het water 
halen en aan het einde van de 
winter daar weer in terug zetten. 
Bovendien kan geen schade 
ontstaan door verkeerd stutten, 
omvallen of omwaaien of zelfs 
totaal verlies vanwege een brand 
in de loods waarin we dachten een 
veilige plaats gevonden te hebben. 
En dat is de laatste jaren al een 
paar maal voorgekomen. 
 
Langer vaarseizoen 
Ook heeft overwinteren in het 
water het voordeel, dat we het 
vaarseizoen zo lang kunnen maken 
als we zelf willen. We kunnen zelfs 
als we dat willen de gehele winter 
doorvaren. 
 
Voorwaarden 
Voorwaarde voor overwinteren in 
het water is echter wel, dat de 
boot op een plek ligt waar het 
water stilstaat, dat wil zeggen waar 
geen verval of stroming is en ook 
geen beroepsvaart en waar zich 
geen kruiend ijs kan vormen.  
Anders bestaat er namelijk kans op 
ijsschade. Kapotvriezen van 
schepen in stilstaand water is – 
uiteraard met de nodige voorzorg – 
niet mogelijk. 
Stevig gebouwde stalen en poly-
ester schepen kunnen we in het 
water laten, alhoewel het risico van 

schade aan het 
verfsysteem nooit  
helemaal uitgesloten kan 
worden. 
Lichtgebouwde houten 
boten kunnen we het 
beste tijdens een 
vorstperiode op de wal 
zetten. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Indien de boot in het 
water blijft, moeten we 
aan afsluiters of kranen, 
aan de motor, aan even-
tuele lieren, pompen en het toilet 
extra aandacht besteden. Afsluiters 
van zelflozende kuipen die open 
moeten blijven, kunnen we be-
schermen door er een slang met 
aan beide uiteinden een kurk door-
heen te steken. Vormt zich ijs in de 
afsluiter dan wordt de slang 
samengedrukt en niet de afsluiter 
uit elkaar gedrukt. 
 
Afsluiters onder water van de 
kombuisafvoer, aanvoer koelwater 
motor, toilet enzovoorts draaien we 
dicht, we halen de slangen eraf en 
maken de afsluiters droog. Daarna 
zetten we de slangen er weer op. 
Kunnen we er niet bij dan laten we 
wat antivries in de slang lopen, 
waarbij we even de afsluiter open-
draaien, zodat we er zeker van zijn 
dat ook de ruimte in de afsluiter 
zelf met vloeistof wordt gevuld. 
 
Het pomptoilet kan eveneens stuk-
vriezen. We moeten het daarom 
aftappen en de slangen watervrij 
maken. In plaats daarvan kunnen 
we ook het pompgedeelte met 
antivries vullen. Dit doen we door 
de aanzuigslang in een blik koel-
vloeistof te hangen en net zolang 
door te pompen tot de vloeistof 
door de afvoerslang naar buiten 
komt. De afsluiter van de afvoer 
dichtdraaien en eventueel de slang 
losnemen en de afsluiter watervrij 
maken. 
Uiteraard dekken we de boot, net 
als op de wal, zodanig af, dat wind 
en weer er niet bij kunnen, maar in 

de boot wel een goede ventilatie 
gegarandeerd is. Dat betekent 
luiken in de ventilatiestand, 
ventilatierooster open en in de 
boot vloerdelen, en kooiplanken 
omhoog en kastdeurtjes open. De 
losse inventaris en apparatuur is 
uiteraard van boord gehaald en de 
boot schoon gemaakt. 
En meer uw schip af met dubbele 
landvasten. 
 
Controleer regelmatig 
Ga in de wint er wel regelmatig een 
kijkje bij de boot nemen om te 
controleren of hij nog goed vast 
ligt, de landvasten niet zijn 
doorgeschavield en het dekkleed 
nog op z'n plaats zit. 
 

 Zie Vaarwijzer.nl. 



Factsheet: Winterklaar maken van uw schip 

 
WINTERKLAAR MAKEN | ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 2 

 

OVERWINTEREN OP DE WAL
Eén van de grote voordelen van 
het stallen van de boot op de wal 
is de mogelijkheid allerlei nood-
zakelijke onderhoudwerkzaam-
heden te verrichten. 
 
Knippen en scheren 
Schepen die op de wal over-
winteren moeten onmiddellijk na 
het uit het water halen worden 
schoon gespoten. 
 
Bij houten schepen moeten we 
oppassen dat we zachte stukken 
niet beschadigen of het breeuwsel 
uit de naden spuiten. De druk van 
de straal mag dus niet te groot 
zijn. Laat daarom het apparaat 
afstellen. 
 
Een waarschuwing is hier op z'n 
plaats, want werken met grote 
druk is niet zonder gevaar: richt de 
straal nooit op mensen. 
 
Stutten en schoren 
Is de boot eenmaal schoon ge-
spoten dan moet hij op z’n winter-
plaats worden gezet. Daarbij is het 
zaak hem goed te stutten, zodat hij 
niet kan omvallen. Het beste 
kunnen we hiervoor een speciaal 
voor het schip gemaakte bok of 
botenwagen gebruiken. 
 
We moeten daarbij met een paar 
dingen rekening houden. Het be-
langrijkste is, dat het schip op de 
kiel moet rusten, want daar zit de 
grootste massa (gewicht). Is de 
kiel erg kort of heeft deze een 
vorm, waarbij het schip voor- of 
achterover wil kantelen, dan 
moeten we onder de kielbalk van 
voor- of achterschip een extra stut 
zetten in de vorm van een vat met 
stophout of een stevige stut die 
niet weg kan glijden. 
Boten met een ophaalbare kiel 
kunnen we weer niet op de kiel zelf 
laten rusten en zullen dan ook op 
de kielbalk op de onderzijde van de 
romp ter hoogte van de stutten 
moeten steunen. Het is in zo’n 
geval raadzaam hier van tevoren 
met de werfbaas overleg over te 

plegen. 
 
Tenslotte mogen de schoren aan 
de zijkanten de boot alleen maar 
rechtop houden, maar beslist niet 
dragen. Gebeurt dit wel dan 
kunnen lichte schepen ernstig be-
schadigen door de grote plaatse-
lijke belasting. 
In principe komen de dwars-
schoren op de plaats van de 
dwarsschotten, zodat wanneer het 
schip er onverhoopt toch op komt 
te steunen, het schot de kracht 
opneemt. Zorg er verder voor dat 
de schoren onderling stevig met 
elkaar verbonden zijn. 
 
Verder najaarsonderhoud 
Gewoonlijk schilderen we de boot 
altijd in het voorjaar. Vaak zijn dan 
echter de weersomstandigheden 
verre van ideaal. Kou  en veel 
wind, een hoge relatieve vochtig-
heidsgraad van de lucht en 
ernstige condensproblemen spelen 
ons dan parten.  
We kunnen natuurlijk echter net zo 
goed een paar mooie dagen in het 
najaar uitbuiten voor het nodige 
schilderwerk. Dat scheelt in het 
voorjaar weer. In ieder geval 
moeten in het najaar slechte 
plekken in het hout en het lakwerk 
worden bijgewerkt. Staal gaat op 
die plekken anders roesten en hout 
verweren. En dat geeft later 
problemen. 
 
Polyester boten moeten we goed 
schoonmaken en daarna in de was 
zetten. De was goed uitwrijven 
anders pakt het vuil aan. 
Op een dek met antislip kunnen we 
beter geen was gebruiken. Daar-
door wordt het dek namelijk erg 
glad. 
 
Afdekken van de boot 
De boot zal ter bescherming 
moeten worden afgedekt. Het 
daarvoor te gebruiken dekkleed 
moet groot genoeg zijn om het 
gehele schip te kunnen bedekken 
en goed passen. Verder moet het 
goed worden bevestigd. Loszitten-

de stukken kunnen in de wind door 
het klapperen tegen steeds 
dezelfde plaats de verf of gelcoat 
behoorlijk beschadigen. 
 
We moeten er ook voor zorgen, 
dat het kleed goed om de romp 
sluit, zodat de wind er niet onder 
kan slaan. Toch mag de zaak ook 
weer niet hermetisch afgesloten 
zijn, want er moet ventilatie in de 
boot zijn om schimmelvorming 
tegen te gaan. Een goed dekkleed 
heeft om die reden voor en achter 
twee grote gaten waardoor de 
wind vrij kan blazen. Als de 
ventilatieopeningen in de boot dan 
ook open staan zal er niets 
gebeuren. 
 

 Zie Vaarwijzer.nl. 
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VOORBEREIDING OP DE WINTERSLAAP
Of de boot nu in het water blijft of 
de kant op gaat er moeten voor de 
grote winterslaap een aantal zaken 
worden geregeld. Zo is het ver-
standig losse spullen en apparatuur 
aan het einde van het vaarseizoen 
van boord te halen en thuis op te 
bergen. Daar-bij moeten we ervoor 
zorgen dat alles schoon, droog en 
zonodig gesmeerd is. 
 
Olie- en teervlekken op de stoot -
willen kunnen bijvoorbeeld met 
petroleum verwijderd worden. 
Varen we vaak op zee dan spoelen 
we alles met zoet water af. Vergeet 
daarbij het anker en de anker-
ketting niet. Bedenk dat zoutresten 
vocht aantrekken en zeer slecht 
voor de spullen zijn. Het beste 
kunnen we bij dit schoonmaken 
een milieuvriendelijk sopje 
gebruiken. 
 
Het touwwerk wassen we thuis in 
de wasmachine en hangen het 
daarna uit om goed te drogen. Pas 
als het helemaal droog is bergen 
we het op. Voelen de zeilen klam 
aan, dan moeten we ze op een 
droge, liefst zonnige dag met 
weinig wind los aan de val hijsen, 
zodat ze goed kunnen drogen. 
Daarna netjes opvouwen, in de 
zeilzak opbergen en mee naar huis 
nemen. Zwaar doek moeten we 
gedurende de winter zo nu en dan 
opnieuw opdoeken om scherpe 
vouwen te vermijden. 
 
Blokken en harpsluitingen smeren, 
bijvoorbeeld 
 

met zuurvrije vaseline. Vergeten 
we dit dan lopen we het risico dat 
de zaak aan het begin van het 
nieuwe vaar-seizoen muurvast zit. 
Versleten exemplaren meteen 
vervangen. Meer over dit onder-
werp in het hoofstuk "Onderhoud 
Tuigage'. 
 
Besteed veel aandacht aan het 
boordgereedschap, want dat heeft 
vaak extra te lijden. Na het 
schoonmaken de scharnierende 
onderdelen olieën. 
Maak bij het van boord halen van 
de spullen meteen een lijstje van 
wat ontbreekt of kapot is, zodat we 
dat in de wintermaanden kunnen 
vervangen of (laten) repareren. 

Stel dat niet uit tot het 
voorjaar, want dan 
hebben we het al druk 
genoeg met de rest van 
de voorbereidingen. 
 
Let bij deze gelegenheid 
ook op de verloopdata 
van noodsignalen en 
brandblussers. Daar 
mogen we absoluut niet 
de hand mee lichten. 

Datzelfde geldt voor de controle-
beurt van het reddingvlot. 
Tot de losse inventaris behoren 
natuurlijk ook het kommaliewant 
en niet te vergeten de kussens, 
matrassen en gordijnen. Met name 
stoffen zijn zeer gevoelig voor 
vocht (en dus voor schimmel) en 
bovendien zijn ze na een heel 
seizoen varen aan een wasbeurt 
toe. 
 
Onderhoud elektrische 
installatie 
Het is helaas nog steeds zo, dat de 
elektrische installatie aan boord en 
alles wat daarmee te maken heeft, 
nogal eens voor problemen zorgt. 
Dat is geen wonder want vocht is 
de grote vijand van het elektrisch 
systeem. Het is er de oorzaak van 
dat allerlei elektrische contacten 
corroderen en er daardoor 
storingen gaan optreden. Dat zien 
we al bij het kajuitlampje dat na de 
winterslaap niet wil branden. Een 
dergelijke storing is door het 
schoonmaken van de contactjes 
meestal wel te verhelpen. 
Moeilijker wordt het als het 
binnenste van een elektrisch 
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apparaat is aangetast, omdat het 
niet geheel waterdicht is. En dat is 
helaas vaak het geval. Handige 
lieden met kennis van zaken zien 
nog wel kans een dergelijk euvel te 
verhelpen, maar dat is zeker niet 
voor iedereen weggelegd. Boven-
dien zijn aan boord van schepen 
elektrische leidingen, lampen en 
apparaten soms moeilijk bereik-
baar. Denk maar eens aan het licht 
in de top van de mast. Als dat 
dienst weigert moeten we omhoog 
om de storing te verhelpen. 
 
Goed onderhoud van de elektrische 
installatie is daarom van groot 
belang. 
Begin met een goed schema. Dit 
kan een belangrijke hulp zijn bij 
het opsporen en verhelpen van 
storingen. Is dat er niet dan moet 
dit op de tast gebeuren. Voor een 
professional al een hele klus, voor 
een leek bijna onbegonnen werk. 
 
Bij elektrische leidingen moeten we 
er verder op letten dat deze niet 
kan doorschavielen met name bij 
doorvoeren door een schot of 
mast. 
 
Vergeet tenslotte de instrumenten 
niet. Daar hebben we tegen-
woordig steeds meer van aan 
boord. Indien mogelijk nemen we 
de losse apparaten mee naar huis. 
Kan dat niet dan moeten we de 
apparatuur zoveel mogelijk tegen 
het vocht be-schermen. Het beste 
kunnen we dit op een droge dag 
(wanneer de relatieve 
vochtigheidsgraad van de lucht 
laag is) in plastic verpakken en met 
watervaste tape afsluiten. 
 
Moderne accu's zijn arm aan 
onderhoud. Zware, moeilijk te 
transporteren accu's kunnen aan 
boord overwinteren op voorwaarde 
dat ze in geheel geladen toestand 
de winter in gaan. Mogelijk dat ze 
dan in het voorjaar aan boord bij-
geladen moeten w orden om de 
motor te kunnen starten. De 
moderne onderhoudsarme accu's 
hebben een dergelijke opfrisser 
zelfs niet nodig. Zij houden hun 

lading over een periode van een 
jaar of langer vast. Zorg wel dat de 
accu's schoon en droog zijn en dat 
de accucellen, zover bereikbaar, 
voldoende vloeistof bevatten (10 
tot 15 mm boven de platen). 
Eventueel met gedestilleerd water 
bijvullen. 
 
Er zijn werkplaatsen die accu's in 
bewaring nemen en ze gedurende 
de winterperiode van tijd tot tijd 
onder lading zetten. 
 
Schoonmaken van het 
interieur 
Als alle losse inventaris van boord 
is, kunnen we met het schoon-
maken van het interieur beginnen. 
Het spreekt vanzelf, dat daarvoor 
ook de losse vloerdelen, laden van 
kastjes enzovoorts er uit moeten. 
Deze maken we op de kant 
schoon. 
Gebruik bij voorkeur leidingwater. 
Na deze schoonmaakbeurt maken 
we alles goed droog. Is dit gebeurt 
dan zorgen we ervoor dat alle 
ruimten zo goed mogelijk kunnen 
vent ileren. Dit doen we door zoveel 
mogelijk open te zetten, zodat het 
schip door en door kan drogen. Pas 
als het helemaal droog is kunnen 
de vloerdelen, kooiplanken en 
laatjes weer geplaatst worden. 
 
Overigens moeten we onder de 
vloeren ook tijdens het vaarseizoen 
regelmatig schoonmaken. Vuil wat 
zich daar verzameld zal anders snel 
rot of roest veroorzaken en dat 
geeft een hoop narigheid. Ook hier 
geldt: 'voorkomen is beter dan 
genezen'. 
 
Onderhoud van lieren en 
pompen 
Niet alles wat onderhoud behoeft 
kan van boord. Dat wil niet zeggen 
dat we er dus ook niets aan 
hoeven te doen. Denk bijvoorbeeld 
maar aan de motor, waar we zelfs 
een apart hoofdstuk aan wijden. 
Maar ook de lieren (schootlieren, 
vallieren en ankerlier) zijn hier een 
goed voorbeeld van. Zij staan 
voortdurend bloot aan de buiten-
lucht en worden regelmatig door 

water, soms zelfs zout water, 
overspoeld. 
De meeste lieren zijn vrij een-
voudig te demonteren. Let daarbij 
wel goed op de volgorde, waarin 
de verschillende onderdelen bij het 
weer in elkaar zetten, moeten 
worden gemonteerd. 
Elk onderdeel van de lier maken 
we met petroleum schoon, waarbij 
we aangekoekt vet en vuil met een 
harde borstel verwijderen. Een 
oude tandenborstel kan hierbij 
goed van pas komen. Daarna 
smeren we de onderdelen met 
speciaal daarvoor in de handel ver-
krijgbaar vet in. Overdrijf daarbij 
niet, want dat geeft geen enkel 
voordeel en al dat vet trekt alleen 
maar extra vuil aan. 
Vervolgens zetten we alles weer in 
elkaar en proberen of de lier weer 
soepel loopt. Forceer hierbij niets. 
 
Als we toch met de vetpot in de 
weer gaan, kunnen we het beste 
meteen even kijken naar de 
overige draaiende, scharnierende 
en anderszins bewegende onder-
delen aan boord. Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld de stuurinrichting. 
 
De korf aan het einde van de slang 
in de vulling (bilge) bij de lens-
pomp, bedoeld om te voorkomen 
dat er grof vuil – zoals stukken 
papier – in de pomp kan komen, 
moet ook regelmatig nagekeken en 
eventueel gereinigd worden. 
 

 Zie Vaarwijzer.nl. 
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ONDERHOUD MOTOREN
In de winter liggen de meeste 
jachten vijf tot zes maanden stil. 
Gedurende die tijd is dus ook de 
motor buiten bedrijf. En dat is niet 
goed voor dit zo belangrijke onder-
deel van ons schip. Het inwendige 
van een motor bestaat namelijk uit 
een groot aantal kwetsbare zaken 
van blank metaal, zoals zuigers, 
kleppen, krukas, cilinderwanden, 
lagers enzovoorts. Al deze onder-
delen kunnen onder invloed van 
vocht en verbrandingsresten corro-
deren. Als dat gebeurt, kunnen 
alleen dure reparaties de zaak nog 
redden. En dat geldt niet alleen 
voor de motor zelf, maar ook voor 
de zaken daaromheen, zoals het 
koelsysteem, de keerkoppeling, het 
brandstofsysteem en de elektrische 
installatie. 
 
Mensen met twee linkerhanden 
kunnen beter maar niet zelf aan 
hun motor gaan sleutelen. Laat de 
vakman dat maar doen. De kosten 
die dat met zich meebrengt wegen 
niet op tegen de kosten van repa-
raties wanneer de boel verziekt is. 
Maar dat geldt voor veel zaken in 
dit naslagwerk. Iemand met een 
beetje handigheid kan veel 
algemeen onderhoud zelf voor z'n 
rekening nemen en op die manier 
flink wat geld in z'n zak houden. 
 
Leidraad bij deze zelfwerkzaamheid 
moet echter altijd de handleiding 
bij de bewuste motor zijn. Daarin 
staat precies beschreven wat we 
moeten doen. Voor sommige 
motoren zijn ook handleidingen 
voor de doe het zelver. Voor het 
nodige onderhoud van de diverse 
motoren zijn er veel overeen-
komsten, maar ook diverse 
verschillen. 
 
Om toch een inzicht te geven van 
wat we allemaal zelf zouden 
kunnen doen volgen we hieronder 
de handleidingen, zoals die door 
Volvo Penta worden geleverd. De 

meeste zaken daarin gelden ook 
voor andere typen. We maken 
daarbij onderscheid tussen diesel- 
en benzinemotoren. Aan buiten-
boordmotoren zullen we een apart 
hoofdstuk wijden. 
Verder maken we onderscheid 
tussen werkzaamheden vooraf-
gaande aan de winterslaap en 
werkzaamheden voor aan het 
begin van het nieuwe vaarseizoen. 
 
Winterklaar maken van 
benzine- en dieselmotoren 
Vervangen van olie en oliefilter 
We vervangen de olie en het olie-
filter na ongeveer 100 draaiuren of 
in ieder geval eenmaal per vaar-
seizoen. 
Door het plaatsen van een nieuw 
oliefilter voorkomen we dat veront -
reinigingen en metaaldeeltjes on-
nodige slijtage aan de motor 
veroorzaken. 
 
Voor de boot het water uitgaat 
laten we de motor nog eenmaal op 
temperatuur komen. Daarna 
schakelen we de motor uit en ver-
wijderen m.b.v. een olielenspomp 
alle olie via de opening van de peil-
stok uit de motor. Vervang het 
oliefilter en vul het carter met de 
juiste hoeveelheid smeerolie. 
Laat vervolgens de motor nog 
enige tijd draaien, zodat de verse 
olie alle inwendige delen bereikt. 
 
Koelsysteem 
Hierbij moeten we een onderscheid 
maken tussen direct gekoelde- en 
indirect gekoelde motoren. 
Regelmatig onderhoud en service 
van het koelsysteem zijn belangrijk 
om beschadiging door overver-
hitting van de motor te voorkomen. 

Het is daarom raadzaam om het 
gehele buitenwater koelsysteem 
voor de winterstalling te con-
serveren om schade door be-
vriezing of door corrosie te voor-
komen. 
 
Direct gekoelde motoren 
De leidingen van het buitenwater 
koelsysteem van de motor en de 
keerkoppeling moeten worden 
doorgespoeld en afgetapt. Demon-
teer daartoe de zuigpijp van de 
keerkoppeling of aandrijving, sluit 
hier een slang op aan en plaats 
deze in een emmer met leiding-
water. Demonteer de thermostaat 
of laat de motor stationair lopen 
tot deze voldoende op temperatuur 
is om de thermostaat te openen. 
Let op dat de w aterpomp nooit 
droog komt te lopen! 
Het is belangrijk dat de motor een 
tijdje draait om op die manier de 
aanzettingen en het zout uit de 
leidingen te spoelen. Zet de motor 
vervolgens uit. Plaats nu het uit -
einde van de slang in een emmer 
met een oplossing van water en 
antivries of koelvloeistof. Laat deze 
oplossing door de motor opzuigen, 
totdat de emmer leeg is. Schakel 
de motor uit en monteer de 
zuigpijp weer. 
 
We zorgen er dus voor, dat er 
koelvloeistof in het buitenwater-
gedeelte van de motor achter blijft, 
omdat de anticorrosiedope een 
goede bescherming geeft tegen 
corrosie en het glycol in de koel-
vloeistof er voor zorgt dat er geen 
bevriezing optreed. 
 
Indirect gekoelde motoren 
Bij motoren met koelsysteem met 
warmtewisselaar wordt het buiten-
watergedeelte gekoeld zoals hier-
boven beschreven. 
Het interne gedeelte is gevuld met 
koelvloeistof en moet gecontro -
leerd worden op vriespunt. Oudere 
koelvloeistof verliest ook de 
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beschermende werking doordat de 
toegevoegde dopes voor o.a.  
smering en corrosie de be-
schermende werking verliezen. W ij 
adviseren de koelvloeistof, volgens 
opgave van de motorleverancier, 
regelmatig te vervangen. 
Lees ook het deel over het 
buitenwatergedeelte van direct 
gekoelde motoren. 

Controleer en reinig het wierfilter. 
Bij overwinteren in het water 
moeten we ook de afsluiter van de 
koelwaterinlaat tegen stukvriezen 
beschermen. Dit doen we als we 
klaar zijn met het conserveren van 
de motor en het koelsysteem. We 
openen hiertoe het deksel van het 
wierfilter en gieten het filterhuis vol 
met antivries. Vervolgens draaien 
we de afsluiter van de huid-
doorvoer in de aanzuigleiding even 
open en dicht. Aangezien het 
wierfilter zich boven de waterlijn 
moet bevinden, zal het 
antivriesmengsel in de leiding 
zakken en het buiten-water 
verdringen. Indien nodig vullen we 
het wierfilter nog een keer bij en 
herhalen deze hande-ling. Bij 
kogelkranen is dit zeker 
noodzakelijk, want ook de door-
boring van de kogel wordt zo met 
antivries gevuld. 
Deze handelswijze is overigens niet 
mogelijk bij installaties, waarbij het 
koelwater via het staartstuk wordt 
aangezogen, zoals saildrives en 
hekaandrijvingen. Schepen die 
hiermee zijn uitgerust moeten op 
de wal overwinteren. 
 
Corrosiebescherming in de 
benzinemotor 
Om onnodige beschadiging van de 
motor tijdens de winterstalling te 
voorkomen is het belangrijk onder-

delen als cilinders en kleppen te 
beschermen. Deze werkzaamheden 
kunnen het beste tijdens het con-
serveren van het koelsysteem 
worden uitgevoerd. Zorg er daarbij 
voor dat de ruimte goed wordt ge-
ventileerd terwijl de motor draait. 
Begin met het verwijderen van het 
luchtfilter van de carburateur. Start 
de motor en giet 15-20 ml motor-
olie (SAE 20W 50) in de inlaatpijp 
van de carburateur. Giet dit er 
langzaam in zodat de motor niet 
stopt. De motor gaat nu roken en 
onregelmatig lopen. Ga verder met 
conserveren door er nog 10 - 15 ml 
motorolie in te gieten en laat de 
motor na enkele seconden 
stoppen. 
 
Impeller 
Koelwaterpompen die buitenwater 
aanzuigen bevatten een rubber 
waaier, de zogeheten impeller. 
Voor een bedrijfszekere motor en 
dus voor de veiligheid van het 
schip is het een zeer belangrijk 
onderdeel. Hij wordt door water 
gesmeerd en mag nooit langer dan 
maximaal enkele seconden droog-
lopen. Hou dit in de gaten bij het 
aftappen van het koelsysteem en 
het vullen met antivries. Vervang 
de impeller minstens eenmaal per 
twee jaar. Een beschadigde of 
versleten impeller moeten we 
direct vervangen. Na het 
conserveren verwijderen we hem, 
maken hem schoon en bewaren 
hem tijdens de winterslaap in een 
goed gesloten plastic zak. Op die 
manier verlengen we de levens-
duur ervan, omdat de rubber 
schoepen dan onvervormd 
overwinteren. 
 

Thermostaat 
Beschikken we op het 
instrumentenpaneel over een 
temperatuurmeter dan kunnen we 
zien of de motor wel de juiste 
bedrijfstemperatuur heeft. Te hoge 
temperaturen worden veroorzaakt 
door verstopping van de koelwater-
inlaat, de koelleidingen of de 
warmtewisselaar. Of door een 
defecte impeller. Een te lage 
temperatuur wordt meestal veroor-
zaakt door een kapotte 
thermostaat. 
Aan het eind van het oude of aan 
het begin van het nieuwe vaar-
seizoen controleren we de thermo -
staat door deze te verwijderen en 
samen met thermometer in een 
pan met water te plaatsen. Ver-
warm de pan en kijk of de thermo-
staat opent bij de temperatuur die 
is aangegeven op de thermostaat. 
Zo niet, vervang dan de 
thermostaat. 

 
Koelwaterleidingen en 
uitlaatslangen 
Rubber wordt na verloop van tijd 
bros. Daarom moeten we de 
slangen regelmatig controleren op 
scheuren en beschadigingen. 
Controleer daarom zorgvuldig alle 
slangen en slangklemmen van het 
koelwater- en uitlaatsysteem. Ver-
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vang direkt alle slangen die niet 
zacht en soepel aanvoelen en die 
droogscheurtjes vertonen. 
 
V-snaren 
De V -snaren drijven de 
koelwaterpomp en de dynamo aan. 
Ze moeten dus goed werken. 
Daartoe controleren we regelmatig 
de spanning. We kijken ook of ze 
niet zijn gescheurd of versleten. 
Verder hebben we altijd reserve 
snaren aan boord. Tijdens de 
winterslaap verminderen we de 
spanning op de snaren. Daardoor 
gaan ze langer mee. 
 

Brandstofsysteem 
Voor een goede werking van de 
motor is schone, watervrije brand-
stof erg belangrijk. Het hele brand-
stofsysteem, inclusief de tank, 
heeft daarom ve rzorging en 
bescherming nodig. 
Voor we de boot uit het water 
halen vullen we de dieseltank ge-
heel. Hierdoor kan er in de winter-
maanden in de tank geen conden-
satie optreden en krijgen we er dus 
geen water in. Is de motor 
voorzien van een extra brandstof-
filter met waterafscheider dan 
moeten we het water uit het reser-
voir aftappen en het filter 
vervangen. Tevens wordt het 
standaard brandstoffilter 
vervangen. 
 
Specifiek bij benzinemotoren moet 
extra aandacht worden geschonk-
en aan de benzine leidingen. Een 
lekkend brandstofsysteem kan 
brand of explosie veroorzaken en 
tot ernstige ongevallen leiden. 
In tegenstelling tot dieselolie kun 
je benzine niet lang bewaren 

zonder kwaliteitsverlies, ook niet in 
een goed afgesloten tank. Door het 
zogeheten vergummen van de 
benzine ontstaan vaste deeltjes, 
die het brandstofsysteem ver-
stoppen. Vroeger werd daarom 
geadviseerd de tank aan het einde 
van het vaarseizoen te legen en de 
benzine ergens anders voor te ge-
bruiken. Tegenwoordig is dit niet 
meer nodig. Als we  tenminste in 
het najaar een zogenoemde 
stabilisator aan de benzine toe-
voegen. De dosering staat op de 
verpakking die we bij de dealer 
kunnen kopen. 
De stabilisator moet goed met de 
benzine vermengd worden. 
Bij vast ingebouwde brandstof-
tanks bereiken we dit door een 
stukje met de boot te varen. Bij 
een losse tank, zoals voor veel 
buitenboordmotoren, is het vol-
doende om de tank goed te 
schudden. Uiteraard geven we 
extra aandacht aan het explosie-
gevaar en zorgen voor een veilige, 
naar buiten geventileerde opslag 
van een gevulde tank. 
 
Ontstekingssysteem van 
benzinemotoren 
Voor een goede loop van de motor 
en een laag brandstofverbruik is 
onderhoud van het ontstekings-
systeem erg belangrijk. Zonder de 
hiervoor benodigde apparatuur en 
ervaring is het afstellen van de 
ontsteking geen karwei voor ama-
teurs. 
Met het oog op de veiligheid is het 
belangrijk, dat alle onderdelen 
droog en schoon zijn. Reinig en 
droog de bougiekabels en de ver-
deelkap, demonteer de verdelerkap 
en reinig en droog de binnenkant 

hiervan. Gebruik een spuitbus met 
anti-condensspray en spuit dit op 
de binnen- en de buitenkant. Ver-
vang alle beschadigde en versleten 
onderdelen. 
 
Luchtfilter en luchtfilterdemper 
Heeft de motor een uitwisselbaar 
filter, dan moeten we dit naar ge-
lang de fabrikaat voorschrijft ver-
wisselen. 
Aan het einde van het vaarseizoen 
vervangen we het filterelement of 
maken de luchtfilterdemper 
schoon. Vervang indien aanwezig 
ook het filter van de 
carterventilatie. 
 
Aandrijving/keerkoppeling 
Bij het werken aan aandrijving en 
spiegelplaat is het belangrijk de 
veiligheidsvoorschriften in de 
handleiding strikt op te volgen. 
Doen we dat niet, dan kan dit 
ernstig letsel tot gevolg hebben. 
We vervangen de olie in de 
aandrijving/keerkoppeling. We 
vullen vervolgens olie tot het juiste 
peil bij. Indien de oude olie een 
grijze kleur heeft kan dit veroor-
zaakt zijn door waterlekkage van 
de aandrijving. Neem in dat geval 
contact op met de leverancier of 
dealer. 
 
De schroef moet eveneens in een 
goede staat verkeren, zodat de 
motor z'n maximale vermogen kan 
leveren. Een beschadigde schroef 
veroorzaakt trillingen en ver-
mindert de vaarsnelheid. 
 
Staartstukken van 
buitenboordmotoren, hekaan-
drijvingen en saildrives bevatten 
tandwieloverbrengingen en ge-
lagerde assen. Ze worden ge-
smeerd met een door de fabrikant 
voorgeschreven olie. Daar houden 
we ons dus ook aan. Net als 
motorolie moet deze tandwielolie in 
het najaar worden ververst. Een 
schip met een hekaandrijving of 
een saildrive moet daarvoor altijd 
de wal op. 
Speciale aandacht bij hekaan-
drijvingen verdienen de rubber 
balgen. Die beschermen kruis-
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koppelingen van aandrijfassen of 
voorkomen dat er water in het 
schip binnendringt. Het is erg 
belangrijk dat we deze rubbers 
ieder jaar controleren. Zelf ver-
vangen is zonder de benodigde 
ervaring niet mogelijk. Dit is een 
werkje dat minstens om het jaar 
moet gebeuren. De manchetten 
van de saildrive dienen op tijd 
vervangen te worden. Dit wordt in 
het motorboekje aangegeven. 
 
Controleer tenslotte de zinkanode 
op de aandrijving en op de spiegel-
plaat. De anodes moeten worden 
vervangen als meer dan de helft is 
verdwenen. Vergeet niet dat we de 
anodes nooit mogen schilderen. 
Het montageoppervlak moet ook 
helemaal vrij zijn van verf en ver-
ontreinigingen voordat nieuwe 
anodes worden geplaatst om een 
goed electrisch contact te krijgen. 
 
Reinigen en schilderen 
Reinig de motor, de keerkoppeling 
en de aandrijving met een ont -
vettend schoonmaakmiddel. Indien 
de verf is beschadigd moet dit zo 
snel mogelijk worden hersteld. Het 
werken aan een schone motor is 
ook prettiger en we zien bovendien 
sneller of er een beschadiging of 
lekkage is. 
Spuit de aandrijving met leiding-
water schoon en verwijder algen 
en schelpen. Let hierbij vooral op 
het gedeelte bij de balgen en de 
trim-cilinder. Controleer de gehele 
aandrijving op beschadiging van de 
verf. Zijn deze aanwezig dan 
schuren we de bewuste plek met 
nat schuurpapier tot op het metaal. 
Daarna met het bij de motor 
behorende verfsysteem schilderen. 
 

Ventilatie 
Zorg tijdens de winterstalling voor 
een goede ventilatie. 
Dat geldt ook voor de motorruimte. 
En zorg dat deze schoon is. Voor 
het verwijderen van olie/ water-
mengsels zijn speciale olie-
absorberende doeken in de handel. 
Gebruik deze en zorg dat het afval 
op een verantwoorde manier wordt 
afgevoerd. 
 
Vaarklaar maken van de 
binnenboordmotoren 
Op basis van bovengenoemde 
aandachtspunten zetten we hier-
onder de werkzaamheden op een 
rij die moeten gebeuren om de 
motor en alles wat daar omheen 
hangt, weer gebruiksklaar te 
maken. 
 

 Olie: controleer het oliepeil voor 
de motor te st arten. 

 Buitenwaterkoeling: zorg ervoor 
dat alle pluggen en aftapkranen 
volledig zijn gesloten. Sommige 
motoren hebben zinkanodes op 
de pluggen en deze functio-
neren als anodes voor het 
koelsysteem. Een anode moet 
worden vervangen wanneer 
circa 50% van het volume is 
verdwenen. De buitenwater-
kraan moet natuurlijk open voor 
het starten! 

 Internekoeling: controleer het 
koelvloeistofpeil en controleer of 
alle pluggen en aftapkranen 
dicht zijn. Ook hier geldt: 
eventuele anodes vervangen. 

 Thermostaat: eventueel op 
goede werking controleren, 
zoals eerder beschreven en 
monteren. 

 Impeller: plaats de impeller 
terug en neem een nieuwe 
pakking voor het pompdeksel. 

 Leidingen en slangen: zorg 
ervoor dat alle slangklemmen 
goed zijn aangedraaid. 
Klemmen ouder dan tien jaar 
beter vervangen. 

 V-snaren: controleren en voor 
de juiste spanning zorgen. Bij 
een goede spanning kunnen we 
de snaar tussen de snaar-
schijven circa 10 mm naar 
beneden duwen. Controleer de 
spanning van de V -snaren 
opnieuw nadat de motor een 
aantal uren heeft gelopen. Stel 
de spanning opnieuw af terwijl 
de snaar nog warm en 
buigzaam is. 

 Brandstofsysteem: Laat de 
motor op temperatuur komen 
terwijl we de leidingen op 
lekkage controleren. Schakel de 
motor direkt uit, wanneer er 
inderdaad lekkage wordt 
geconstateerd. 

 Elektrische systeem: controleer 
alle zekeringen en zorg voor 
reserve zekeringen. Sluit goed 
opgeladen accu's aan en smeer 
de accupolen met accuvet in. 

 Ontstekingssysteem van benzine 
motoren: plaats nieuwe bougies. 
Als de motor is voorzien van 
contactpunten moeten we die 
ook vervangen. Indien nodig 
ook de condensator vervangen. 
Reinig en droog de bougiekabels 
en de verdelerkap. Laat zo 
nodig de ont steking door een 
vakman afstellen. 

 Aandrijving/keerkoppeling: 
controleer het oliepeil. Monteer 
de schroef(ven). Smeer de 
schroefas. 
- Hekaandrijving: controleer de 
balgen van de uitlaat en van de 
kruiskoppeling. Kijk of de slang-
klemmen goed zijn aangedraaid 
en smeer de nippels op de 
aandrijving en de stuurvork 
m.b.v. een vetpistool. 
- Keerkoppeling: controleer de 
rubberen pakkingsbus van de 
schroefas. Laat de bus na de 
tewaterlating ontluchten en 
breng daarna vet aan. 
Controleer de zinkanodes en 
vervang deze zonodig. 
 

     Bij de ANWB Watersport cursussen is ook een cursus Motoronderhoud”. In deze 
cursus krijgt u inzicht in de werking van de motor, preventief onderhoud, motor-
smering, koel- en brandstofsystemen en onderhoudstips van de scheepsmotor. 
Voor meer infomatie kijkt u op Vaarwijzer.nl (www.vaarwijzer.nl) 
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 Schilderen: Schilder de 
aandrijving met een aan-
groeiwerende verf die geschikt 
is voor gebruik op aluminium. 

 
Tips 

 Prik na demontage van een 

aftapplug of aftapkraan het 
koelw aterkanaal door met 
staaldraad. 

 Gebruik de lege oliejerrycan het 
volgende jaar om dan de oude 
olie weer mee op te vangen. 

 Leg tegen het lekken speciale 

olie absorberende doeken in de 
bilge. 

 
 Zie Vaarwijzer.nl. 

ONDERHOUD BUITENBOORDMOTOR
Een deel van het winterklaar 
maken van een buitenboordmotor 
moet gebeuren als deze nog aan 
de spiegel hangt. Dat lijkt on-
handig, maar het kan niet anders, 
tenzij we thuis een grote bak met 
water hebben waarin we de motor 
kunnen laten draaien. 
 
Als de motor het laatste op zout 
water heeft gedraaid dan is het 
eerste dat we moeten doen het 
koelsysteem met draaiende motor 
met zoet water goed doorspoelen. 
 
Vervolgens beslissen we wat we 
met de resterende benzine zullen 
doen. Vroeger moest je er wat mee 
omdat de brandstof na verloop van 
tijd ging vergummen. Er ontstaan 
dan vaste deeltjes, die de brand-
stof voor z'n doel ongeschikt 
maakt. 
Het alternatief was de resterende 
brandstof in de tank van de aut o te 
doen. Moderne auto's met kataly-
sator kunnen echter kapot gaan 
van de tweeslagolie in de buiten-
boordmotor benzine, dus dat is 
geen verstandig idee. Gelukkig is 
er nu ook een stabilisator in de 
handel die mits goed met de 
benzine vermengd het vergumme n 
voorkomt. Het vermengen gaat 
eenvoudig door de losse tank goed 
te schudden. 
 
Nu gaan we het inwendige van de 
motor conserveren. Dat doen we 
door een dunne laag olie op alle 
plekken die kunnen corroderen aan 
te brengen. In een tweeslagmotor 
zijn dat alle draaiende delen die 
normaal door de olie in de benzine 
worden gesmeerd. Voor deze be-
scherming spuiten we bij een 
toerental van circa 1.500 om-

wentelingen per minuut een 
speciale conserveringsolie in de 
luchttoevoer van de carburateur. 
Dit toerental bereikt de motor met 
de gashendel een kwart tot 
driekwart open. Spuit in het begin 
niet teveel in, want dan smoort de 
motor. Ga daarmee door tot de 
motor gaat roken en daarna nòg 
een minuut. Stop hem en neem 
hem van de spiegel en mee naar 
huis. Hang hem daar aan een 
beugel aan de muur of aan een 
echte bok. 
Thuis kunnen we op ons gemak de 
rest van het winterklaar maken 
afwerken. We beginnen met het 
verversen van de olie in de staart. 
Zet daarvoor een bakje onder de 
plug en draai beide pluggen in de 
staart los. Laat nu alle olie naar 
buiten lekken. 
Om de staart weer te vullen steken 
we de tuit van de tube met olie in 
de onderste plug en spuiten net zo 
lang door tot de olie uit de boven-
ste plug naar buiten komt. Draai 
nu de bovenste plug weer vast, 
haal dan de tube uit het onderste 
gat en draai ook daar de plug weer 
in. Vergeet dit karwei nooit, want 
zonder olie in het staartstuk be-
schadigen de tandwielen 
onherstelbaar. 
 
Buitenboordmotoren hebben 
smeernippels op alle draaipunten. 
Spuit hierin met een vetspuit het 
soort vet dat door de fabrikant 
wordt voorgeschreven en sla 
daarbij de klemschroeven niet 
over. Daarna geven we onder de 
motorkap de mechanische over-
brengingen ook een likje vet. Deze 
punten horen in het 
instructieboekje te staan. 
 

Controleer nu de 
gedemont eerde 
schroef op 
beschadigingen of 
ontzette bladen. 
Dit is belangrijk, 
want met een 
kapotte schroef 
levert de motor 
onvoldoende voortstuwing en kan 
bovendien enorm gaan trillen. 
Maak tenslotte de schroefas 
schoon en vet die in. We kunnen 
nu de schroef weer monteren. 
 
Eigen onderhoud aan de ontsteking 
is voor ons amateurs niet weg-
gelegd. Daar kunnen we als dat 
nodig is, omdat de motor slecht 
start, beter een vakman bijhalen. 
Ons aandeel blijft beperkt tot het 
jaarlijks vervangen van de bougies 
of het schoonmaken en nastellen 
daarvan als de motor maar weinig 
uren heeft gedraaid. In het 
instructieboekje staat de licht-
hoogte, de afstand tussen beide 
elektroden aangegeven. Deze 
kunnen we met een voelermaatje 
opmeten. 
 
Oude motoren beschikken niet 
over een elekt ronische ontsteking, 
maar over normale contactpuntjes. 
Die zijn regelmatig aan vervanging 
toe. Dit gedeelte van de ontsteking 
zit onder het vliegwiel verborgen. 
Voor het demonteren daarvan 
hebben we speciaal gereedschap 
nodig: een klemband om het 
vliegwiel vast te houden, zodat we 
de moer los kunnen draaien en een 
speciale poelietrekker om het vlieg-
wiel van de as te trekken. Deze is 
van een heel ander type dan een 
normale met drie poten. Met de 
laatste zouden we het vliegwiel ge-
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makkelijk krom kunnen trekken, 
waardoor het onbruikbaar wordt. 
 
Vrijwel alle typen tweeslagmotoren 
hebben benzinefilters. Er zijn twee 
typen: kleine filters in de benzine-
leiding van de tank naar de motor 

en vast gemonteerde filters voor 
de carburateur. 
De filtertjes in de benzineleiding 
moeten we ieder jaar vervangen. 
De filters onder de motorkap be-
staan meestal uit een kunststof 
huis en een kunststof filter. Dit 

maken we zorgvuldig schoon en 
monteren het daarna weer. Denk 
bij het vastdraaien van het filter-
huis aan de juiste posit ie van de O-
ring die het huis moet afsluiten. 

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN DE TUIGAGE
Voor we aan het begin van een 
nieuw vaarseizoen ons zeilschip 
gaan optuigen, moeten we de hele 
tuigage op gebreken nalopen. 
Indien de mast gestreken is 
kunnen we overal gemakkelijk bij. 
 
Controle van de mast  
We beginnen onderaan de mast en 
werken dan langzaam naar de top 
toe. Hebben we een doorgestoken 
mast, d.w.z. de mast staat in een 
mastspoor op het vlak, dan contro-
leren we eerst of dat mastspoor 
nog wel stevig op de kielbalk 
bevestigd zit. 
We kijken meteen ook even of de 
keggen, waarmee de mast even-
tueel in de dekopening is vastgezet 
nog gaaf zijn. 
Bij twijfel vernieuwen. Hetzelfde 
geldt voor de kraag die over de 
opening in het dek gaat om te 
beletten dat water langs de mast 
naar binnen kan lopen. 
 
Kleine steekmasten bij oude typen 
schepen zijn vaak van hout en 
worden dus geschilderd of gelakt. 
Een houten mast met donkere 
plekken kan worden bijgekleurd 
met ontweringswater. Dit is bij de 
meeste drogisten en verfwinkels te 
verkrijgen. Het is een aggressief 
goedje en dus moeten we er 
voorzichtig mee omgaan. 
 
De meeste masten op de niet al te 
grote moderne schepen staan op 
het dek of het kajuitdak. Strijkbare 
masten kunnen daarbij draaien. 
Controleer het scharnierpunt en vet 
het in met Teflon of zuurvrije 
vaseline. 
 
Bij de moderne aluminium masten 
lopen de vallen binnen door. In dat 

geval komen ze onderin de mast 
via schijven naar buiten. Controleer 
of de bevestiging hiervan nog goed 
is, maak ze schoon en vet ze 
vervolgens in. 
 
Het lummelbeslag, daar waar de 
giek aan de mast is bevestigd, 
staat vaak aan grote krachten 
bloot. Controleer of alles nog goed 
vast zit en soepel loopt. 
 
De mastrail of mastgroef schoon-
maken en losse popnagels of 
schroeven opnieuw vastzetten. De 
mastrail invetten met Teflon. 
 
We komen nu bij de zalingen. Het 
mastbeslag van de zaling contro-
leren we evenals de doorvoeren 
van het want aan de zalingnokken. 
Vergeet de popnagels niet van het 
beslag waarmee het hoofdwant 
aan de mast vastzit. 
 
Tenslotte komen we bij de top van 
de mast. De schijven waar de 
vallen overheen lopen, hebben hier 
extra veel te lijden. Controleer of 
er geen speling inzit en of de as 
niet is ingesleten. Zoja, dan ver-

nieuwen; anders schoonmaken en 
invetten. Vergeet ook de be-
vestigingsogen van want en 
voorstag niet. 
Popnagels of schroeven weer vast -
zetten of vernieuwen, sluitingen 
losdraaien, invetten en weer 
vastzetten. Scherpe uitsteeksels 
verwijderen of omwikkelen, zodat 
ze geen schade aan de zeilen 
kunnen berokkenen. 
 
Controleer tenslotte de gehele 
mast op de aanwezigheid van 
scheurtjes. 
 
Staand en lopend want  
Vroeger werd voor de verstaging 
verzinkt staaldraad gebruikt. Dit 
roest veel gemakkelijker dan roest -
vast staaldraad en heeft dus ook 
veel meer onderhoud nodig. Indien 
we nog over dergelijke stagen 
beschikken, dan is het het beste 
het staaldraad vóór het vaar-
seizoen met gekookte lijnolie te 
behandelen. In het begin is dit erg 
kleverig, maar dat wordt snel 
beter. 
 
Roestvast staaldraad kan echter 
ook bruin worden, bijvoorbeeld 
door vuile regen of vuil in de lucht. 
Dit is met gewone huishoud-
middelen gemakkelijk weer schoon 
te maken. 
Roestvast staaldraad verouderd 
echter wel, al is dit vaak moeilijk te 
zien. Wat we wel kunnen zien, zijn 
de zogeheten 'vleeshaken' (ge-
broken strengen). Zien (of voelen) 
we deze dan betekent dat 
vervanging van de stag. 
 
Breuken in staaldraad doen zich 
het meeste voor bij de eindstukken 
(terminals). De galvanische 
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werking tussen de verschillende 
materialen kan hier een ver-
zwakking veroorzaken. Zijn er 
roestsporen zichtbaar, bijvoorbeeld 
omdat er een beetje water in de 
terminal blijft staan, zit er be-
weging in of een knik in de 
terminal of direct daarboven op de 
grens met de draad, dan zijn dat 
allemaal aanwijzingen dat de stag 
vervangen moet worden. Probeer 
dan wel meteen de oorzaak van 
het probleem te achterhalen, zodat 
er geen herhaling optreedt. 
 
Bij vallen met een staaldraad voor-
loop moeten we extra aandacht 
schenken aan de splits staaldraad-
val-touwwerkvoorloop. Die mag 
niet rafelen en er mogen ook geen 
weerhaken uitsteken. De bekleding 
van de splits moeten we over het 
algemeen vernieuwen. 
Touwvallen met aanwijsbare 
zwakke plekken vernieuwen we 
natuurlijk ook. Neem dan wel 
meteen voorgerekt vallentouw 
anders blijven we de zeilen 
doorzetten. 
 
Voor al het st aand- en lopend want 
geldt: bij twijfel vernieuwen, bij 
vleeshaken vernieuwen, sluitingen 
loshalen, schoonmaken en 
invetten. 
 
Dit is ook het goede moment om 
alle blokken na te lopen. Deze zijn 
immers ook aan slijtage onder-
hevig. Blokken die krom zijn 
getrokken, waarvan stukken van 
de schijf of wang zijn afgesprongen 
of waarbij teveel speling in de 
wartel zit, moeten worden ver-
vangen. Vastgelopen of stroef-
lopende bewegende delen 
insmeren met Teflon en weer 
soepel maken. 
Houten blokken schuren, lakken of 
olieën. Donkere plekken met 
ontweringswater behandelen. 
 
Reparatie in de mast tijdens 
het varen  
Het kan gebeuren dat we tijdens 
het vaarseizoen de mast in moeten 
voor een reparatie of het inscheren 
van een nieuwe val. Om geen 

risico's te lopen moeten we een 
dergelijke exercitie goed 
voorbereiden. 
Zijn er maststeunen gemonteerd, 
dan ligt de zaak eenvoudig. We 
doen dan onze veiligheidslijn om 
en bevestigen deze aan één van de 
vallen. Deze val wordt door een 
persoon die beneden blijft, voort -
durend via een slag om een bolder 
of een stevig bevestigde kikker 
strak gehouden. Verliest de per-
soon in de mast zijn evenwicht dan 
blijft hij hieraan hangen. Verder 
doen we een riem om de mast en 
onszelf als extra steun. 
 
Hebben we geen maststeunen dan 
gebruiken we een zogeheten 
bootsmanstoel. Er zijn goede 
stoeltjes van nylon in de handel. 
Deze hebben meestal ook een 
veiligheidsriem en zakken voor het 
mee te nemen gereedschap. 
De stoel wordt stevig aan de val 
bevestigd. Ook in dit geval be-
vestigen we onze veiligheidslijn 
aan een aparte val voor noodgeval. 
De stoel wordt nu met behulp van 
een val- of ankerlier omhoog-
gehesen. Er moeten in dit geval 
dus minstens twee man beneden 
aan dek blijven. 
 
Steek gereedschap nooit in de 
broekzak of tussen de broekriem. 
Bevest ig er een lijntje aan en doe 
dit bijvoorbeeld om de pols, zodat 
we het tijdens gebruik niet kunnen 
verliezen. 
 
Doorscheren van een gebroken 
val 
Vaak moeten we de mast in, om-
dat er een val is gebroken. Liep 
deze buitenom dan is het door-

scheren van een nieuwe zo ge-
klaard. Bij de meeste moderne 
masten lopen ze echter binnen-
door. In dat geval nemen we een 
dun lijntje dat we aan één kant 
verzwaren met een voorwerpje (bv 
een schroef) wat nog ruim door 
het gat van de schijf kan. We laten 
nu dit lijntje met verzwaring door 
de mast zakken en proberen het 
met een haakje (bv. een gebogen 
stukje ijzerdraad) beneden op te 
pikken. Is dit gelukt dan trekken 
we de nieuwe val, die we inmiddels 
aan het andere eind van het lijntje 
hebben bevestigd door de mast 
naar beneden. 
 
Terughalen van een 
doorgeschoten val 
Het gebeurt ons allemaal weleens, 
dat we de val per ongeluk uit onze 
vingers laten schieten, waardoor 
hij vanaf het dek onbereikbaar 
wordt. 
In zo'n geval pakken we een 
andere val, waarvan we de uit -
einden aan elkaar knopen, zodanig 
dat één part strak staat en het 
andere in een boog hangt. Hiermee 
vangen we het loshangende eind 
van de val achterom en slingeren 
ze dan voorzichtig om elkaar heen. 
We hoeven nu alleen nog maar de 
val naar ons toe te halen. 
 
De zeilen 
De zeilen moeten natuurlijk even-
eens op slijtage worden gecontro-
leerd. Hierbij moeten we er vooral 
opletten dat het stiksel van de 
naden nog goed is. Pak het stiksel 

op verdachte plaatsen stevig met 
de nagels beet en trek er flink aan. 
Breekt het, ga dan na hoever deze 
slijtage zich voortzet en vernieuw 
ruim over die afstand het stiksel. 
Let vooral op de zeillatzakjes; de 
stiksels daarvan slijten namelijk vrij 
snel. Geeft het zeilplankje in de top 
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van het grootzeil extra aandacht. 
Kijk of het niet gebroken is, of het 
nog goed vastzit, of het oog waar 
de val aan wordt bevestigd niet 
uitgesleten is en of de sleetjes voor 
de mastrail (minstens twee) of het 
voorlijk voor de mastgroef nog 
goed vastzitten. Controleer ver-
volgens het voorlijk en/of de 
sleetjes en de bevestiging daarvan. 
Breng in de herfst de zeilen naar 
de zeilmaker voor controle en 
reparatie. 
 
Beschermen tegen schavielen 
We hebben inmiddels gezien dat 
zich aan boord allerlei vormen van 
slijtage voor kunnen doen. Eén van 
de meest voorkomende is slijtage 
door schavielen. 
We noemden al de ankerlijn en de 
landvasten die over een scherpe 
rand het schip verlaten. Dit kunnen 
we vermijden door de scherpe rand 
'zacht' te maken, bijvoorbeeld met 
behulp van een lap. Ook kunnen 
we de lijn beschermen door er op 
de bewuste plek een stuk slang 
omheen te bevestigen. 
 
De nokken van de zalingen kunnen 
we ook op verschillende manieren 
zachter maken voor het voorzeil. 
We kunnen ze natuurlijk weer met 
een zacht materiaal omwikkelen, 
maar we kunnen bijvoorbeeld ook 
een opengesneden tennisbal rond 
de stag net boven de zaling klem-
men. Een houten klos of metalen 
ring voldoet ook. 
 
Onderhoud zeilen 
Zeilen worden na verloop van tijd 
door allerlei oorzaken vies. Dit vuil 
kan op de lange duur schadelijk 
zijn, doordat het in de weefsels 
kruipt. Zout doet dat ook. Dit 

laatste is overigens gemakkelijk te 
verhelpen door de zeilen regel-
matig met zoet water af te spuiten. 
Kleine zeilen kunnen we zelf 
wassen met een speciaal daarvoor 
in de handel gebracht zacht was-
middel en lauw water. Neem vooral 
niet te heet water, want dan wordt 
de beschermlaag beschadigd. 
 
Teervlekken kunnen we ver-
wijderen met wasbezine, bloed-
vlekken met verdunde ammonia of 
– als dit niet helpt – met een sterk 
verdund enzymhoudend was-
middel. Olie- en vetvlekken ver-
wijderen we met vlekkenwater. Ga 
hier echter zeer zorgvuldig mee 
om. 
In al deze gevallen grondig na-
wassen met een gewoon (milieu-
vriendelijk) middel en goed 
uitspoelen. 
Roestvlekken zijn helaas nauwelijks 
weg te krijgen. 
 
Het wassen van grote zeilen 
besteden we beter uit aan een 
gespecialiseerd bedrijf. 
Het wassen van zeilen is niet 
schadelijk voor het Dacron of de 
stiksels. Er wordt namelijk alleen 
gebruik gemaakt van soda en 
groene zeep. Verwacht daarom ook 
geen hagelwit zeil terug. Het is 
gewoonweg niet mogelijk om met 
soda en zeep de olie, roest en 
teervlekken voor de volle honderd 
procent te verwijderen. 
 
Noodreparaties 
Al zijn we nog zo voorzichtig vroeg 
of laat kunnen we tijdens het vaar-
seizoen toch met schade gecon-
fronteerd worden. 
Zorg dus alt ijd voor reservespullen 
voor noodreparaties aan boord, 
zoals draadklemmen, zeilmakers-
setje, stukje zeildoek en 
isolatieband. 
 
Reparaties aan het zeil 
Een scheur in het zeil kunnen we 
tijdelijk met een zeilmakerssteek 
reparen. Er is ook speciale tape in 
de handel die tijdelijk over de 
scheur kan worden geplakt, zodat 
deze niet verder gaat. 

Grotere reparaties zijn moeilijk zelf 
te doen zonder speciale materialen 
en gereedschappen. Hiervoor gaan 
we beter naar de gespecialiseerde 
zeilmaker. 
 

 Zie Vaarwijzer.nl. 
 


