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GOED VOORBEREID 
OVERWINTEREN
Of je nu blijft doorvaren of de winterberging opzoekt, het najaar is het moment om de boot klaar te 

maken voor de winter. Welke maatregelen je hiervoor moet treffen is afhankelijk van de manier 

waarop de boot het winterseizoen gaat doorbrengen. Hiervoor is keuze uit verschillende vormen 

van stalling, met bijbehorend prijskaartje en voor- en nadelen.

LAURENS VAN ZIJP
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Jachthaven Stenhuis in Aalsmeer is een familie-

bedrijf van al bijna 70 jaar oud. Jaarlijks zetten ze 

bij Stenhuis ruim 300 schepen droog. Dit kan op 

meerdere manieren. Op een open terrein, in een 

koude loods of in een geklimatiseerde hal. In het 

water overwinteren kan ook. Arnaud Brouwer, 

samen met broer Jordy eigenaar, weet alles over 

winterberging en wat daar bij komt kijken. Van-

daar dat Motorboot bij hem afmeert voor tips. 

Bij het winterklaar maken van de boot denken 

we in eerste instantie aan het voorbereiden op 

een mogelijke vorstperiode. “Vorst is voor ieder 

schip in de winterperiode een risico, tenzij hij in 

een verwarmde loods staat”, zegt Arnaud, “maar 

storm is ook een gevaar. Zeker nu het de laatste 

tijd merkbaar harder waait. Niet iedereen beseft 

dat. Klapperende dekzeilen kunnen grote 

schade veroorzaken, ook aan buurschepen. Wie 

zijn boot op de kant zet, moet deugdelijke bok-

ken gebruiken om omvallen te voorkomen.”

Schepen die overdekt staan gestald, hebben 

van de wind geen last. Maar daar bestaat weer 

brandgevaar. Een loods vol boten die in vlam-

men opgaat, is een drama voor alle betrokke-

nen. Vandaar dat er strikte regels voor 

winterberging gelden.   

VOORBEREIDING
Alles draait om een goede voorbereiding op het 

winterseizoen, volgens Arnaud. “De motor, lei-

dingen en afsluiters moeten vorstbestendig wor-

den gemaakt. Dat betekent dat je tijdig het hele 

koelsysteem en natte uitlaatsysteem moet afvul-

len met antivries. En dan niet met goedkoop rui-

tensproeierspul, maar met antivries die door de 

juiste samenstelling goed werkt en die boven-

dien milieuvriendelijk is.” Motoren met een geslo-

ten koelsysteem hoeven niet apart te worden 

afgevuld met antivries.  

Afsluiters zijn kwetsbaar voor vorst. Daarom 

moeten ook die met antivries worden gevuld. 

Hetzelfde geldt voor het toilet- en vuilwatersys-

teem. Bootbezitters willen de vuilwatertank nog 

wel eens vergeten, waarschuwt Arnaud. Die 

moet je voor de winterberging leegpompen en 

het liefst schoonspoelen. Je wilt immers geen 

door de vorst gesprongen vuilwaterleiding die 

niet schoon was. Of in een verwarmde loods 

een gistende volle vuilwatertank…

Het drinkwatersysteem moet eveneens vorstvrij 

worden gemaakt. Bijvoorbeeld door het systeem 

af te tappen en droog te blazen. Er bestaat ook 

speciaal drinkwaterantivries.    

Gasflessen moeten van boord, evenals losse 

benzinetanks, jerrycans en brandbare stoffen.  

Dit vanwege het eerder genoemde brandgevaar. 

De dieseltank moet helemaal gevuld worden om 

condens te voorkomen. Gooi er een toevoeging 

in die bacteriegroei tegengaat. 

En over condens gesproken, die ontstaat snel in 

1  Overwinteren in een verwarmde loods is de meest aantrekkelijk 

optie. Ook de duurste. (foto: Jachthaven Stenhuis) 

2 Een risico van in het water blijven liggen: ijs.
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BRAND ZIJN DE 
GROOTSTE RISICO’S
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het winterseizoen. Haal dus kussens, matrassen en bed-

dengoed van boord. Goed ventileren is belangrijk. 

Accu’s moeten vol zijn, want dan zijn ze beter bestand 

tegen lage temperaturen. Haal de accupolen los. Of beter: 

haal de accu’s van boord. Het is verstandig om ze tussen-

tijds een keer bij te laden. 

ONDERHOUD EN SCHOON SCHIP
Winterklaar maken is een goed moment om motoronder-

houd te plegen. Ververs de motorolie en oliefilters. Vervang 

het brandstoffilter en tap de waterafscheider eventueel af. 

Controleer V-snaren op de juiste spanning en de staat. Kijk 

ook de impeller na. Smeer vetnippels, zoals bij de 

schroefas. Maak schoon schip. Letterlijk. Smeer sloten, zet 

rubbers in de talkpoeder of siliconenspray, veeg, bezem en 

poets. Maak alles schoon en droog. En o ja, vergeet niet 

dat ene Franse kaasje uit de koelkast te halen…  

VIER OPTIES
Er zijn vier mogelijkheden om de boot de winter door te 

laten komen: in het water overwinteren, droogzetten buiten, 

droogzetten binnen (onverwarmd) én droogzetten in een 

verwarmde hal. Elke keuze heeft zijn voor- en nadelen. 

Optie 1 – In het water overwinteren

Zachte winters, betrouwbare boordverwarming en 

goede isolatie. Het zijn factoren die schippers doen be-

sluiten het seizoen te verlengen en te genieten van de 

winterse rust op het water. Die vrijheid is ontegenzegge-

lijk een voordeel, evenals de lagere kosten. ‘Zorg’ is een 

nadeel. Wie zijn schip in het water heeft liggen, voelt on-

rust zodra er een vorst- of stormperiode wordt aange-

kondigd. Enerzijds wil je vaarklaar blijven, anderzijds 

moet het schip tijdig winterklaar en stormvast zijn. Zorg 

3 Een op maat gemaakte dektent betaalt zich terug. 4 Droogzetten geeft de kans om het onderwaterschip schoon te spuiten. (foto: Jachthaven 

Stenhuis) 5 Zorg voor goede ventilatie-openingen. 6 Voorbeeld van efficiënt stallen bij Stormer in Amsterdam. 

3

VERZEKERING
Kijk in uw verzekeringspolis of uw boot goed verzekerd is 

voor winterstalling. De booteigenaar is daar zelf verantwoor-

delijk voor, niet de aanbieder van de winterstalling. Het is voor 

hem doorgaans ondoenlijk om voor alle drooggezette boten 

apart een dekkende verzekering af te sluiten. 

Let op uitsluitingen in de polis. Schade als gevolg van ‘onvol-

doende onderhoud’ is dikwijls uitgesloten door verzekeraars 

en daar zullen onvoldoende maatregelen voor een veilige 

overwintering ook onder vallen. 
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voor sterke landvasten en hang voldoende stootwillen 

rondom. De accu blijft paraat, voor het varen en voor de 

bilgepomp. 

Het rompmateriaal maakt niet zoveel uit, volgens Arnaud, 

zelfs een polyester schip kan tegen invriezen, zolang het 

voldoende aandacht krijgt. Vaak zie je op de waterlijn een 

dooirand, die ’s nacht weer aanvriest. Dat kan een dikke 

ijsrand worden. Met wind gaat de boot werken en dan kan 

de waterlijn beschadigd raken. Een beschutte ligplaats is 

ook van belang, want als ijs in beweging komt – door ijs-

breken of door kruien – kunnen er grote krachten op de 

romp komen. 

Wie zijn boot buiten laat overwinteren, doet er goed aan 

een op maat gemaakte wintertent met ventilatieopeningen 

te plaatsen. Eentje die niet los wappert en inzakt met een 

beetje sneeuw. 

Prijsindicatie: € 13 per m2.  

Plus: maximale vrijheid, profiteren van naseizoen, laagste 

prijs.

Min: kwetsbaar voor ijs en storm, zorg.

Optie 2 – Buiten op de kant

Voor een stalling buiten op de wal moet u dezelfde voorbe-

reidingen treffen als hiervoor genoemd voor overwintering 

in het water.

“Het grote voordeel van droogzetten is dat je de romp kunt 

schoonmaken”, zegt Arnaud, “en je kunt belangrijke zaken 

controleren als roer, schroef, schroefas, boegschroef en 

anodes.” Het uit het water hijsen is een precair moment. Je 

wilt niet dat boot uit balans raakt of dat een hijsband een 

schroefas kromtrekt. Bij Stenhuis werken ze met goedge-

keurd materiaal en gecertificeerd personeel dat in bezit is 

van een zogenoemd ‘hijsbewijs’. 

5

6

4

MILIEU
Vroeger kon je onbekommerd schuren, krabben en bikken. 

Vandaag de dag gelden milieueisen. Verfresten en ander afval 

moeten netjes worden opvangen en afgevoerd. Leg dus een 

zeil onder uw schip en maak een werktent, zodat schuurstof 

niet op andere schepen terecht komt. Verf afbranden is ge-

vaarlijk omdat smeulende deeltjes schade kunnen veroorza-

ken of erger: brand.  
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De boot moet rotsvast op het droge staan en 

daarom zijn stevige bokken met spindels en 

stophout een vereiste. Informeer gerust naar de 

bokken die een winterberging gebruikt. Als de 

boot eenmaal stevig staat, moet je van dat stop-

hout en de spindels afblijven. Dus in het voorjaar 

niet even een keg eruit halen om een stukje te 

kunnen verven. De boot wordt dan instabiel. 

Staat de boot eenmaal hoog en droog op de 

kant, dan geeft dat een gerust gevoel. Laat de 

winter maar komen…

Prijsindicatie: € 25 per m2. Inclusief hijsen, 

schoonspuiten en bokhuur. 

Plus: mogelijkheid onderwaterschip te controle-

ren, geen last van ijsgang.

Min: nog steeds overgeleverd aan de weersom-

standigheden.

Optie 3 – Onverwarmd overdekt

Een overdekte stalling heeft het ontegenzegge-

lijke voordeel dat het schip niet lijdt onder weers-

omstandigheden als storm en neerslag. Vorst 

daarentegen blijft in een onverwarmde loods 

een risico. Daarom moeten alle handelingen die 

gelden voor het verblijf in het water of buiten op 

de wal ook bij deze optie 3 worden getroffen. 

Prijsindicatie: € 42 per m2. Inclusief hijsen, 

schoonspuiten en bokhuur. 

Plus: mogelijkheid onderwaterschip te controle-

ren, beschermd tegen wind en bladval.

Min: niet beschermd tegen vorst.

Optie 4 – Vorstvrij binnen

Een geklimatiseerde hal is natuurlijk het sum-

mum van winterberging. Doordat de boot vorst-

vrij binnen staat, hoef je veel minder 

voorbereidingen te treffen. Gedoe met antivries 

is bijvoorbeeld niet nodig. De inventaris kan aan 

boord blijven, hoewel een grote schoonmaak 

nooit kwaad kan natuurlijk. 

Gas moet wél van boord, evenals losse tanks. 

Groot voordeel is ook dat u kunt klussen aan de 

boot, al zijn daar wel regels voor. Als de boot 

‘gestapeld’ wordt – wat met sloepen steeds 

vaker gebeurt – lukt dat natuurlijk niet. Vorstvrij 

overwinteren is een groot gemak, maar het is te-

vens de duurste variant.  

Prijsindicatie: € 62 per m2. Inclusief hijsen, 

schoonspuiten en bokhuur.

Plus: de meest ideale vorm van stalling. 

Min: de prijs is (begrijpelijkerwijs) het hoogst.

Welke winterberging u ook kiest, het begint met 

het tijdig voorbereiden, planmatig te werk gaan 

en het gezond verstand gebruiken. Dat laatste 

lukt overigens niet iedereen; de onwetendheid 

kan groot zijn. Zo was er ooit een mevrouw die 

bij de boot op het droge kwam kijken en ver-

baasd vroeg: “Zit dat allemaal aan onze boot 

vast?” Waarop Arnaud haar geduldig uitlegde 

dat het de winterbok betrof. Waar gebeurd. 

Waarvan akte. 

7 Zo moet het niet...

8 Solide bokken zijn belangrijk. 

9 Een vijfde optie, die niet voor iedereen is weggelegd: een botenhuis.  

SYSTEEM VULLEN MET ANTIVRIES
•   Zet de koelwaterafsluiter dicht.

•   Draai het deksel van de wierpot en haal het filter eruit (om schoon te 

maken). 

•   Vul de wierpot met antivries en start de motor.

•   Blijf antivries toevoegen zodat de motor niet droogloopt.

•   Stop de motor zodra de antivries uit de natte uitlaat komt (vang dat op).

•   Open de koelwaterafsluiter zodat die zich vult met antivries en sluit hem 

weer.

•   Vul de wierpot af, plaats het schoongemaakte filter terug en sluit de 

wierpot.

WINTERKLAAR MAKEN 
Op de homepage van motorboot.com staat een 

uitgebreid artikel over het winterklaar maken  

www.motorboot.com/techniek/hoe-maak-ik-

mijn-boot-winterklaar/). In logische volgorde en 

geïllustreerd met verhelderende foto’s wordt 

stap voor stap uitgelegd welke onderdelen aan 

boord aandacht verdienen. Als abonnee hoeft u 

alleen even in te loggen om vervolgens het com-

plete artikel te kunnen openen.

REPORTAGE WINTERBERGING
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SAMENGEVAT
•   Zorg dat vorst geen schade kan 

aanrichten.

•   Gebruik milieuvriendelijke antivries 

van de juiste samenstelling.

•   Houd accu’s vol. Haal ze van boord 

of koppel de accupolen los.

•   Haal gasflessen, losse tanks en 

brandbare stoffen van boord.

•   Maak het drink- en het vuilwater-

systeem droog.

•   Vul de dieseltank af tegen condens.

•   Zorg dat de boot stormvast ligt of 

staat.

•   Gebruik buiten een deugdelijke win-

tertent; geen dekzeiltje van de 

bouwmarkt.

•   Houd rekening met uw buurboten 

als u gaat klussen. 

•   Ruim rommel meteen op.

•   Houd u aan in de winterberging gel-

dende spelregels. 
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Laat de 
vorst maar 
komen! 
Met het eind e van het vaarseizoe n definitie f in zicht , moete n we onze 

schepe n gaan voorbereide n op de winter . De afgelope n jaren hebbe n we 

ervare n dat het flin k kan vrieze n en dus is het belangrij k de 

voortstuwingsinstallati e van onze schepe n goed te beschermen . 

Drinkwater - en toiletsysteme n verdiene n uiteraar d ook de nodig e aandacht , 

daar gaan we elder s in di t numme r op in . 

AART VERSCHOOR 

De voorbereiding op de winterbeurt begint met de vraag of het onderhand wellicht 

tijd is de kleppen van uw voorstuwer te stellen. In de handleiding van uw motor is 

precies terug te vinden op welk moment dat dient te gebeuren. Afhankelijk van de 

vraag hoe handig of ervaren u bent, kunt u vervolgens besluiten de kleppen zelf te 

stellen of dit aan een vakman over te laten In geval van twijfel adviseren wij dat laat-

ste. Mocht u het zelf willen doen, dan verwijzen we u graag naar het speciale kader, 

op één van de volgende pagina's. 

OLIE VERVERSEN 

Als het kleppen stellen niet nodig is, of inmiddels - al dan niet door u zelf - is gedaan, 

komt de volgende stap: olie verversen. Het gaat daarbij om de olie van de motor, die 

van de keerkoppeling en eventueel die van de generatorset. Vooraf zorgt u dat er 

voldoende opvangmatenaal aanwezig is voor de afgewerkte olie, vuile poetslappen 

en filters. En uiteraard moet u zorgen dat u verse olie in voorraad heeft. Welke olie 

dat moet zijn en hoeveel, leest u in het instructieboek van de motor. Mocht u dat 

niet meer hebben, dan kan de vakman in de winkel u adviseren. 

De olie moet, ongeacht het aantal draaiuren, ieder jaar aan het eind van het seizoen 

worden ververst. In de olie aanwezige bestanddelen, zoals zuren, kunnen anders na-

melijk het inwendige deel van de motor aantasten tijdens de winterperiode. Ook de 

olie van de keerkoppeling moet elk jaar worden ververst. 

WARME MOTOR 

Olie versersen kan het beste als de de olie warm (en dus goed vloeibaar) is. Direct 

na een vaartocht is dus ideaal; de olie van de motor en de keerkoppeling is dan goed 

uit te pompen en bovendien neemt u dan ook alle eventueel aanwezige vuildelen 

mee, omdat die na zo'n vaartocht keurig 'rondzweven' in de warme olie. 

Als eerste ververst u de olie van de motor. Het uitpompen van de olie gaat in de 

meeste gevallen met de opgebouwde carteraftappomp; vaak zit er ergens in de aan-

zuigleiding naar die pomp een afsluiter, die in dat geval moet worden opengezet. Als 

uw motor geen opgebouwde pomp heeft, kunt u voor het uitpompen van de olie ge-

bruik maken van een vacuümpomp Bij sommige motoren is er een aparte leiding 

gemonteerd, die lijk t op een peilstokpijp, waar zo'n vacuümpomp op kan worden 

aangesloten. Ontbreekt zo'n aparte leiding, dan kunt u de olie het beste uitpompen 

via de pijp van de peilstok. 

NOVEMBER 2011 23 



ONDERHOUD 

02 Een lap om de aftappom p vang t oli e op die 

lang s de zuige r naar buite n sijpel t 

t ' De zuige r van de aftappom p kan wat ver-

droog d zijn 

04 Aftappe n met de vacuumpom p Voor een be-

tere beluchtin g is de olievuldo p geopen d 

L'3 Als het filte r los is , legt u het voorzichti g in de 

gereedstaand e afvalemme r 

Aftappe n oli e ui t keerkoppehn g 

06 Controlere n of het aanlegvla k van de filterko p 

zuive r IS 

07 Nieuw e afdichtrin g word t lich t ingesmeer d 

met vet , zodat deze rin g tijden s de terugplaatsin g 

van het filte r beter op zijn plaat s blijf t zitte n 

Let op het filte r op de foto is een filte r met een 

verwisselbaa r filterelemen t Bij een dergelij k filte r 

word t de containe r met een steek/ringsleute l los -

en vastgeschroef d Veel motore n hebbe n in plaat s 

hierva n een schroeffilte r Dit schroeffilte r word t 

met een filtertan g losgedraaid . 

C8 üi . 09 Olie keerkoppelin g ververse n 

10 Brandstofkraa n dichtdraaien . 

! 1 Voorfilte r met aftapkraanfj e 

12 er 13 Bezmkselkol f brandstofvoorfilte r reini -

gen Foto 12 toon t een verontreiniging . 

WORKSHOP MOTORONDERHOUD 
In een doo r Motorboo t in samenwerkin g met SAW ge-
organiseerd e workshop , word t zaterda g 10 decembe r 
uitgebrei d ingegaa n op het onderhou d aan de voortstu -
wingsinstallati e van uw schip . Tijden s de worksho p zal 
aan de hand van de praktij k worde n getoon d wat u zel f 
kun t doen om de moto r in topcondlti e te houde n en hoe 
u eenvoudig e storinge n kun t opspore n en verhelpen . 
Op pagin a 8 van di t numme r lees t u hie r meer over . 

Gebruikt u de aftappomp van de motor, 

wind er dan tijdens het uitpompen van 

de olie een lap omheen, om lekkende 

olie op te vangen (foto 2). Het kan trou-

wens voorkomen dat de aftappomp 

geen olie aanzuigt, doordat de zuiger 

van de pomp verdroogd is (foto 3). Een 

beetje olie in de geopende pomp gie-

ten wil dan nog wel eens helpen. Een 

nieuwe zuigermanchet monteren is een 

betere oplossing. 

Als u zorgt dat tijdens het uitpompen 

de olievuldop is geopend, geeft dat een 

betere beluchting en kan alle olie daad-

werkelijk worden uitgepompt (foto 4). 

Draai eventueel in de aftapleiding aan-

wezige afsluiters na het uitpompen van 

de olie weer dicht en zorg ook dat er 

geen olie uit slangen lekt, omdat u an-

ders het schip vervuilt. Reinig ook di-

rect de losse pomp en berg hem dém op. 

Dan werkt u schoon. 

OLIEFILTER S 

Nu alle olie uit de motor is verwijderd, 

gaat u de smeerolie filters demonteren. 

Plaatst eerst een opvangbakje onder 

het te demonteren oliefilter en draai het 

filter daarna met de oliefiltertang of an-

ders met een steek/ringsleutel (zie bij-

schrift foto 7) voorzichtig los. De olie 

die er uitloopt wordt dan opgevangen in 

het bakje. Let op! De uitlopende olie kan 
behoorlijk heet zijn, tref daarom bescher-
mende maatregelen. 

Als het filter los is legt u het voorzich-

tig in de gereedstaande afvalemmer 

(foto 5). Voorzichtig, want anders kan 

er vuile olie uitspetteren! Nu het nieuwe 

smeeroliefilter uit de verpakking halen 

en controleren of de noodzakelijke af-

dichting aanwezig is. Voordat het filter 

wordt gemonteerd eerst de filterkop rei-

nigen en controleren of het aanlegvlak 

zuiver is; een spiegel is hiervoor een 

handig hulpmiddel (foto 6). Nu de af-

dichtring licht invetten of -oliën (foto 7) 

en het schone filter monteren door het 

met de hand aan te draaien. Het filter 
(tenzij  anders aangegeven in de voorschrif-
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ten van de fabrikant) NIET aandraaien met 

de filtertang. Als het filter té vast wordt 

aangeschroefd, krijgt u het later namelijk 

heel moeilijk meer los; het klemt zichzelf 

dan na verloop van tijd in. 

Als uw motor een verwisselbaar carter-

ventilatiefilter heeft, moet ook dit wor-

den vervangen. Soms is een uitwasbaar 

carterventilatiefllter aanwezig; in dat 

geval niet vergeten dit filter te reinigen. 

(Bij Daf motoren is achter de carterven-

tilatie pijp een gaasfilter gemonteerd, 

aan het zijdeksel rechts van de motor. 

Dit gaasfilter dient u te reinigen.) 

Als het oliefilter is gemonteerd (en even-

tueel ook het carterventilatiefllter is 

vervangen of gereinigd) vult u de motor 

tot het op de peilstok aangegeven ni-

veau. Daarna de vulopening dicht doen 

en eventueel gemorste olie verwijderen 

met een poetsdoek. 

KEERKOPPELIN G 

Na de motor volgt de keerkoppeling: 

Vanwege de vaak beperkte ruimte wordt 

er op de keerkoppeling meestal geen 

aftapleiding gemonteerd waarop u de 

aftappomp van de motor zou kunnen 

aansluiten. Voor de olie uit de keerkop-

peling zult u daarom in veruit de meeste 

gevallen de losse vacuümpomp moeten 

gebruiken (foto 8). De slang van deze 

pomp kunt u inbrengen via de vulplug 

of via de pijp van de peilstok. Ook de 

keerkoppeling vult u, als de oude olie is 

weggepompt, met verse olie tot het op 

de peilstok aangegeven niveau (foto 9). 

BRANDSTOFFILTER S 

Als de motor en de keerkoppeling zijn 

voorzien van verse olie, zijn de brand-

stoffilters aan de beurt. Eerst wordt, 

indien aanwezig, de brandstofkraan 

van de toevoerleiding dicht gedraaid 

(foto 10). Vervolgens wordt als eerste 

het voorfilterelement vervangen. Dit 

is, als u de 'loop' van de diesel volgt, 

het eerste filter op de motor. Zorg dat 

u, voordat u hieraan begint, het juiste 

voorfilterelement heeft klaarliggen en 
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KLEPPEN STELLEN 
Om de paar jaar - afhankelij k van het typ e moto r en 
het aanta l vaarure n - zulle n de kleppe n van de moto r 
moete n worde n gesteld . Wanneer dat precie s moet 
gebeuren , leest u in het instructi e boek van de motor . 
Omdat de motore n van pleziervaartuige n doorgaan s 
vaak weini g draaiure n maken , vin d Ik het verstandi g 
om de kleppe n minimaa l eens In de twee of dri e jaar te 
(laten ) stellen . Een bijkomen d voordee l daarva n is dat 
dan ook om de twee tot dri e jaar de pakkinge n van het 
klepdekse l worde n vervangen . Op die manie r beperk t 
u het risic o op lekkage s en Inspecteer t u tegelijkertij d 
ook nog geregel d even de toestan d ónde r het kleppen -
deksel . U kun t dan moo i even kijke n of er toevalli g geen 
sprak e is van sludg e vormin g (di t is een soor t grijz e 
emulsi e door condensvormin g of vervuild e carterventila -
tie ) of ander e ongerechtigheden . 
Mochte n de kleppe n van uw moto r eraan toe zijn , 
dan kan het stelle n het best e gebeuren , vóórda t u uw 
voortstuwingsinstallati e winterklaa r maakt . Als u weini g 
ervaring  heeft , dien t u serieu s te overwege n of u het 
stelle n van de kleppe n niet beter kun t overlate n aan 
een vakman . Het Is een nauwkeuri g werkj e en voor een 
goed e werkin g van uw moto r is bet van cruciaa l belan g 
dat het op de juist e manie r gebeurt . Moch t u het zelf 
wille n doen (zo héél moeilij k is het ook weer niet ) dan 
gaat u als volg t te werk : 

Raadplee g het Instructieboek , om te achterhale n of 
de kleppe n met warm e of koud e moto r moete n worde n 
gestel f en hoe groo t de klepspelin g moet zijn . Als de 
kleppe n met een warm e moto r moete n worde n gesteld , 
dien t u de moto r vóór het stelle n te laten draaien , tot hi j 
op bedrijfstemperatuu r is gekomen . 
Zorg dat er voldoend e ruimt e is om te kunne n werken : 

meubilai r netje s aan ile kant en de vloer  rondo m de 
inmiddel s geopend e luike n afdekken , zodat er geen ver-
vullin g aan de vloerbekledin g komt . Leg alvast  het juist e 
gereedscha p klaar en zorg daarbi j ook voo r voldoend e 
poetsdoeke n en voo r een bakj e waar u de te demontere n 
boute n en moere n in kun t leggen . 
Neem, als all e voorzorgsmaatregele n zij n genomen , 
de kleppendekse l (met eventuee l nog wat aan- of 
opgebouwd e delen ) los (fot o 1) en berg hem netje s weg , 
zodat er geen vui l of oli e kan weglekke n op plaatse n die 
u lieve r schoo n houdt . 

Torn de moto r in de juist e stand . Dit beteken t dat u de 
zuige r van een van de cilinder s In de bovenst e stan d 
zet, door de kruka s te verdraaie n in de draairichtin g van 
de motor . Welke cilinde r dat is , word t bepaal d door de 
zogehete n inspultvolgorde . Soms word t bi j een bepaald e 
moto r een zogehete n tornklo s bijgeleverd . Dat is een 
stukj e speciaa l gereedscha p dat tijdelij k in of aan 
het vliegwielhui s word t geschroef d en dat Is voorzie n 
van een zeskant e kop waaro p een sleute l kan worde n 
geplaats t om de moto r rond te tornen . Ontbreek t een der-
gelijk e voorziening , dan kun t u een sleute l op de moer 
van de poeli e aan de voorkan t van de kruka s zetten . Een 
ander e mogelijkhei d Is om de moto r met een schroe -
vendraaie r te tornen , door deze schroevendraaie r op de 
tande n van de starterkran s te zetten , via een speciaa l 
daarvoo r aanwezi g gat In het vliegwielhui s (fot o 2). 
Of de cilinde r in de juist e stan d staat (op het 'bovenst e 
dode punt') , kun t u zien aan de kleptuimelaars . Bi j de 
tegenovergesteld e cilinder s gaat er op dat momen t na-
melij k een klep dich t en een ander e klep open . Dit heet 
het 'tuimelen ' van de kleppe n (fot o 3 en 4). 
Het 'bovenst e dod e punt ' word t meesta l ook met een 
merkteke n op het vliegwie l aangegeven , di t Is dan voor 
de eerst e cilinder . U moet dan uiteraar d wel weten of 

de eerst e cilinde r zich aan vliegwiel - dan wel aan de 
andere  zijd e van de moto r bevindt . Dit verschil t per 
merk , raadplee g daarom  het Instructieboek . 
De inspultvolgord e van de moto r (zie hiervoo r het 
schem a in uw instructieboek ) bepaal t welk e cilinde r u 
als eerst e in de bovenst e stand zet. Als volgord e kan 
het schem a bijvoorbeel d vermelden : 1, 5, 3, 6, 2, 4. 
Dit betekent : Als cilinde r 1 op 'tuimelen ' staat , kun t 
u de kleppe n van cilinde r 6 stellen . Staat cilinde r 5 
op tuimelen , dan stel t u de kleppe n van cilinde r 2. U 
stel t dus steed s de kleppe n van de tegenove r liggend e 
cilinder , omda t die paren met de volgord e van het 
ontstekingsmoment . Hierui t volg t dus dat de zuiger s 
van cilinde r 1 en 6, 5 en 2 en 3 en 4 om beurte n ge-
lijktijdi g op en neer gaan . Bij een viercllinde r zou als 
volgord e kunne n worde n aangegeven : 1, 3, 4, 2. In dat 
geva l geld t dus : als cilinde r 1 op 'tuimelen ' staat , kun t 
u de kleppe n van cilinde r 4 stellen . Staat cilinde r 3 op 
tuimelen , dan stel t u de kleppe n van cilinde r 2. 
Gebrui k een voelermaa t om de kleppe n de juist e 
spelin g te geven . Dit doet u door de moer van de 
klepstelbou t op de kleptuimelaa r los te draaie n met 
een sleute l en deze te fixeren , terwij l u tegelijkertij d 
met een schroevendraaie r de klepspelin g corrigeer t 
(fot o 5). Draai t u naar links , dan word t de klepspe -
lin g groter , draai t u naar rechts , dan word t de spelin g 
kleiner . De spelin g is precie s goed , als u het blad van 
de voelermaa t nog net kun t bewegen tusse n de 
klepstee l en de kleptuimelaar . Slui t de kleppendekse l 
(met nu een nieuw e pakking ) na het stelle n van de 
kleppe n zorgvuldi g (fot o 6). 
Een wat meer gevorderd e doe-het-zelve r zal met de 
bovenstaand e omschrijvin g uit de voeten kunnen . 
Duizel t het u inmiddel s echter , laat het kleppe n stelle n 
dan over aan een vakman ! 
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14 Nieuwe afdichtringe n lich t in-ohen 

15 en 1 Montage nieuwe voorfilter 

17 Fijnfilter wegnemen en de ohe opvangen 

18 De twee grote afdichtingsringen hebben een 

verschillend e diamete r Fijnfilte r terugplaat -

sen. 

eventueel ook de benodigde afdichtrin-

gen. 

Als er geen afsluiter in de aanzuigleiding 

zit, is deze leiding meestal aan de bo-

venkant van de tank gemonteerd. In de 

tank is dan een zogeheten stijgleiding 

aangebracht, die ongeveer 5 centimeter 

van de bodem van de tank de brandstof 

aanzuigt. In dat geval zult u bij het los-

draaien van het filter de uitstromende 

brandstof moeten opvangen. Mocht de 

diesel na het losdraaien van het filter 

als gevolg van heveling blijven stromen, 

dan dient u de brandstofleiding bij de 

tank los te draaien om dit te stoppen. 

In een dergelijk geval is het zinvol als-

nog een afsluiter te monteren. Afknellen 

van een aanzuigslang - als die toevallig 

aanwezig is - verdient niet de voorkeur, 

omdat dit niet goed is voor zo'n leiding; 

op den duur kan het zelfs schadelijk zijn 

voor de brandstoftoevoer. 

Vaak zit er aan de onderkant van een 

vóórfilter een aftapkraan, waarmee 

u water en brandstof kunt aftappen 

(foto 11). Voordat u het filter vervangt 

dient u deze kraan open te draaien. 

Vang de vloeistof op in het aftapbakje 

en giet dit bakje vervolgens leeg in de 

afvaloliekan. Veel filters hebben een 

bezinkselkolf, die in dat geval moet 

worden gereinigd (foto 12 en 13). Con-

troleer of de afdichtringen in orde zijn 

(beschadigde of ondeugdelijke ringen 

vervangen) en monteer dan het nieuwe 

vóórfilterelement (foto 14, 15 en 16). 

BRANDSTOFFIJNFILTE R 

Nu is het brandstoffijnfilter aan de beurt 

om te worden vervangen. Dit is, op-

nieuw bekeken vanuit de 'loop' van de 

brandstof, het tweede filter. De vervan-

ging gaat op dezelfde manier als het ver-

vangen van het smeeroliefilter; als het 

filter los is legt u het voorzichtig in de 

gereedstaande afvalemmer (foto 17). Nu 

het nieuwe fijnfilter  uit de verpakking 

halen en controleren of de noodzake-

lijk e afdichtingen aanwezig zijn. Net als 

bij het smeeroliefilter geldt ook nu weer: 

eerst de filterkop en het aanlegvlak rei-

nigen, vervolgens de afdichtring licht 

in-oliën en dan pas het schone filter 

monteren door het (als het een schroef-

filter is) met de hand aan te draaien. Let 

op: het formaat van de ringen verschilt 
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(foto 18), dus zorgt dat u ze straks op 

de goede plaats in tiet filter legt. Na de-

montage van een brandstoffilter dient 

u altijd even te kijken (voordat het fil-

ter wordt omgekeerd), of er vuilresten 

boven op dit filter aanwezig zijn. Als er 

zwarte drab zichtbaar is, duidt dat mo-

gelijk op een bacteriebesmetting. Ligt er 

fijn  vuil of roest op het filter, dan moet 

uw br£mdstoft£ink misschien worden 

gereinigd. Het is goed om dat nu te ont-

dekken, want de winterperiode is in dat 

geval vaak een prima gelegenheid om 

die maatregelen te treffen die nodig zijn 

om problemen in het volgende vaarsei-

zoen te voorkomen. Het komt op mo-

torboten geregeld voor dat de motor 

stilvalt tijdens de vaart, als gevolg van 

verstopt geraakte brandstoffilters. Als 

dat op een druk vaarwater gebeurt, kan 

dat tot vervelende en soms zelfs ge-

vacirlijke situaties leiden. Een schoon 

brandstofsysteem is dan ook van vi-

taal belang. Als het fijnfilter  is terugge-

plaatst, schroeft u de filterhouder met 

de bout vast (foto 19). De bout kan ste-

vig worden aagedraaid, maar overdrijf 

niet; vast is vast. 

ONTLUCHTEN 

Bij het vervangen van de brandstoffil-

ters wordt de verbinding tussen brand-

stoftank en motor tijdelijk onderbroken. 

In plaats van brandstof, zit er lucht in 

uw nieuwe filters en in een deel van 

de leidingen. Om de diesel weer bij uw 

voortstuwer te krijgen, moeten de lei-

dingen en de filters worden ontlucht. 

Dat doet u als volgt: 

• Open de brandstofkraan. 

• Draai de ontluchtingsnippel op het 

fijnfilter  los (foto 20). 

• Pomp met de handopvoerpomp 

(foto 21) net zo lang brandstof op, 

tot er luchtvrije brandstof uit de 

ontluchtingsnippel van het fijnfilter 

komt. Als u deze luchtvrije brand-

stof ziet lopen, zijn het vóórfilter 

én het fijnfilter  met diesel gevuld. 

Uitgeperste brandstof wordt uiter-

aard weer opgevangen in een bakje 

en schone poetsdoeken in de nabij-

heid vangen ook nog wat op. 

• Draai de ontluchtingsnippel van 

het fijnfilter  dicht (foto 22). 

• Open nu de ontluchtingsnippel 

van de hogedrukpomp (foto 23) 

en pomp met de handopvoerpomp 

weer net zo lang tot er ook uit deze 

ontluchtingsnippel uitsluitend nog 

luchtvrije diesel ontsnapt (foto 24); 

dan de nippel dichtdraaien. 

Bij oudere, indirect ingespoten moto-

ren (zie hiervoor uw instructieboekje) 

moet hierna vaak nog het laatste deel 

worden ontlucht: de inspuitleiding. Dit 
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20 Ontluchtingsnippel op het fijnfilter los-

draaien. 21 Brandstofopvoerpomp. 

/ Ontluchtingsnippel fijnfilter dichtdraaien als 

er luchtvnje diesel uitkomt 

2J Ontluchtingsnippel hogedrukpomp openen 

24 Zodra er luchtvnje diesel ontsnapt kan de 

nippel weer dicht 

L Inspuitleidmg ontluchten, bij een wat oudere 

dieselmotor Ih Filters tijdens proefdraaien 

controleren op lekkage Met antivriesmeter 

vorstbeschermingsfactor van koelsysteem 

meten > Wierbak openen Wel eerst de afslui-

ter van het koelwatersysteem dichtdraaien! 

MET VOLLE TANK DE WINTER IN 
In een dieseltan k kan tijden s de lange winterstop 
boven de brandstof condens ontstaan. Behalve die-
sel zit er dan na verloop van tijd ook water In de 
tank. Dat is niet goed voor uw tank en - als het 
water niet tijdig wordt verwijderd - al helemaal niet 
voor uw motor. Om condensvorming tegen te gaan 
is het noodzakelijk de brandstoftank geheel af te 
vullen voor de definitieve overwintering. Controleer 
wel eerst of de tank nog schoon is. Het zou immers 
jammer zijn als uw afgevulde tank moet worden 
leeg gehaald omdat tijdens het winterklaar maken 
van uw boot ineens blijkt dat er vuil in zit. Vanwege 
de huidige samenstelling van de diesel doet u er 
tegenwoordig verstandig aan de brandstof een mid-
del toe te voegen dat bacterievorming tegengaat 
en tegelijkertijd de kwaliteit van de brandstof sta-
biliseert (foto). Liqui 'Moly Bootz diesel addtiv' is 
zo'n middel, maar er zijn ook andere merken. Op de 
fles staat meestal in welke verhouding u het middel 
dient toe te voegen. 

doet u door bij de verstuivers van en-

kele inspuitleidingen de wartels zo ver 

los te draaien dat ze iets kunnen bewe-

gen in de wartelmoer (foto 25). Daarna 

met de contactsleutel de motor starten. 

Als de afstand tussen motor en contact-

slot groot is, kan het handig zijn er even 

iemand bij te roepen, om de motor te 

laten starten. Zodra er royaal brandstof 

uit de leidingen spuit, kunt u de wartels 

weer vast draaien en stoppen met 'star-

ten'. Nu voorgloeien en de motor op-

nieuw starten, tot hij aanslaat. 

CONTROLE 

Kijk tijdens het proefdraaien goed of er 

nergens lekkages zijn (foto 26), die in 

dat geval moeten worden verholpen (fil -

ters, leidingen, wartels). Als de motor 

even heeft gelopen en alles in orde is ge-

bleken, dient u hem weer stop te zetten. 

Wacht vervolgens een paar minuten en 

controleer dan het oliepeil van zowel 

de motor als de keerkoppeling. Indien 

nodig een beetje olie bijvullen. Daarna 

alle gelekte olie wegvegen en vuile doe-

ken opruimen. 

KOELING 

Nu uw motor is voorzien van nieuwe 

olie en filters, is de koeling aan de 

beurt. Uiteraard moet ook die vorst-

bestendig de winter in. Het is daarbij 

goed om te weten dat het koelsysteem 

vam de meeste motoren uit twee delen 

bestaat: het gesloten koelsysteem van 

de voortstuwingsmotor en het buiten-

boordkoelsysteem. Simpel gezegd komt 

het er op neer, dat het gesloten koelsy-

steem uw motor koelt, en dat het bui-

tenboordkoelsysteem het water van 

het gesloten koelsysteem op tempera-

tuur houdt. Het ene systeem koelt dus 

het andere. 

Voor het winterklaar maken van het 

koelsysteem beginnen we met het ge-

sloten koelsysteem van de motor. Met 

een antivriesmeter (foto 27) wordt de 

vorstbeschermingsfactor van de in dit 

systeem aanwezige koelvloeistof geme-

ten. Dit doet u door met deze meter een 

beetje koelmiddel uit het gesloten ge-

deelte van het koelsysteem op te zuigen 

en vervolgens de waarde van bescher-

ming af te lezen. Een bescherming tot 

ongeveer - 22° C is voldoende. Mocht 

de beschermingsfactor deze - 22° C niet 

halen, dan de koelvloeistof met antivries 

aanvullen tot de juiste waarde wordt ge-

haald. Als de koelvloeistof verouderd en 

verkleurd is, is het beter om het gehele 

systeem af te tappen en door te spoe-

len. Hierna opnieuw vullen met door de 

fabrikant voorgeschreven koelvloeistof. 

Vervolgens moet ook het buitenboord-

koelsysteem worden beschermd tegen 
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vorst. Dit kunt u geheel aftappen door 

de pluggen er uit te draaien. Gelijktij-

dig kan dan worden gecontroleerd of 

zich in het systeem geen zand of ander 

vuil heeft opgehoopt. Bij een kleine ver-

ontreiniging kunt u met koperdraad de 

geopende gaten van de aftap doorprik-

ken en 'uitragen'. Is de vervuiling ern-

stiger (u ziet dan voor de opening een 

hoeveelheid verharde vervuiling, opho-

ping van zand of klei), dan moet er goed 

worden gespoeld. In het uiterste geval 

zullen zelfs delen, zoals de warmtewis-

selaar en de ladeluchtkoeler, moeten 

worden gedemonteerd en afzonderlijk 

gereinigd. In dat geval is het verstandig 

een vakman te raadplegen. 

Als tijdens het afgelopen vaarseizoen 

is gebleken dat de koelwatertempera-

tuur bij wat zwaardere belasting van 

de motor soms hoger opliep dan voor-

heen, is het verstandig het gehele koel-

systeem te reinigen. Bij een interkoeling 

(dat is het eerder genoemde systeem 

waarbij de vloeistof van het gesloten 

koelsysteem van de motor wordt ge-

koeld door buitenwater) moet in dat 

geval de warmtewisselaar worden ge-

demonteerd en gereinigd. Reinig in dat 

geval óók de smeeroliekoeler van de 

keerkoppeling, want hier stroomt het 

aangezogen buitenboordwater meestal 

het eerst door. Ook dient u de afdicht-

ringen van de wierbak en alle slangen 

van het koelsysteem even na te lopen 

op eventuele scheurtjes. Slangen of af-

dichtringen die hard zijn geworden, die-

nen te worden vervangen. 

Als in het koelsysteem zinkanoden zit-

ten, moeten ook deze worden gecontro-

leerd; als ze voor de helft of meer zijn 

'opgevreten', moeten ze worden ver-

vangen. Zorg in dat geval dat u de juiste 

anode terugplaatst; zie hiervoor het in-

structieboek. 

NIET 'DROOG' DE WINTE R IN 

In principe zou men het buitenboord-

koelsysteem gedurende de winterpe-

riode droog kunnen laten staan. Als 

er geen water in het systeem zit - zo 

is de redernatie - kan er immers ook 

niets bevriezen. Zelf geef ik er echter de 

voorkeur aan om het buitenboordkoel-

systeem te vullen met een mengsel van 

water en antivries als het systeem reeds 

is afgetapt of met pure antivries als er 

niet wordt afgetapt. Op die manier voor-

kom je namelijk niet alleen bevriezing 

tijdens de lange overwintering, maar 

ook oxydatie. Het buitenboordkoelsy-

steem vullen met antivries kan zowel op 

het water, als op de wal. U gaat als volgt 

te werk: 

• Draai de afsluiter van het buiten-

boordkoelsysteem dicht en open 

de wierbak (foto 28). 

• Giet antivries in het wierfilter 

(foto 29). 

• Start de motor en laat de vloeistof 

met draaiende motor opzuigen tot-

dat er antivries uit de uitlaat komt. 

Vang de uitstromende vloeistof op 

en voer die later samen met de af-

gewerkte olie en de vervangen fil-

ters milieuverantwoord af (foto 30). 

• Sluit de wierbak weer, nadat u de 

afdichtring licht heeft ingesmeerd 

met vaseline (foto 31). 

De afsluiter - een kogelkraan - kunt 

HEKORIVE VERGT EXTRA AANDACHT 
Als UW schi p hekaandrijvin g heeft , vergt dit wat extra aandacht voor wat betreft het winterklaar 
maken van de voortstuwingsinstallatie. Zo'n hekdrive is wat gevoeliger voor eventuele schade, 
als er wordt overwinterd in het water. Het buitenboord koelwater is bij een hekaandrijving lastig 
tot onmogelijk af te tappen, als de boot in het water ligt; in dat geval is vullen met voldoende 
antivries de enige oplossing. Als de boot op de wal overwintert, biedt dat de mogelijkheid om 
het staartstuk af te tappen en olie te verversen. Kijk bij het aftappen van de olie goed naar de 
kleur van de olie! Is er sprake van een grijze verkleuring, dan is er (meestal vla een ollekeerring 
achter de schroef) water bij de olie gekomen. Vaak zijn in dat geval de keerringen beschadigd, 
bijvoorbeeld doordat zich een visdraadje om de as heeft gewikkeld. U zult deze keerringen dan 
moeten (laten) vervangen. Na het aftappen van de oude olie (en eventueel het vervangen van de 
keerringen) dient het staartstuk uiteraard weer met de juiste olie te worden gevuld. Raadpleeg 
hiervoor het instructieboek van het betreffende staartstuk. Controleer ook de zink anode bij de 
schroef; is die voor de helft of meer weggevreten, dan dient hij te worden vervangen. 
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Buitenboordkoelsysteem vullen met antivries Uitstromende antivries uit buitenboordkoelsysteem opvan-

gen Afdichtring insmeren nnet vaseline Impeller Impeller vervangen met impellertrekker 

. Accupolen insmeren met vaseline ^5 Vetpers schroefas aandraaien ^6 Conditie van de motorsteunen 

controleren 

beschermen door pure antivries in de 

wierbak te gieten en de kraan even open 

en dicht te draaien. De uitlopende anti-

vries komt dan in het huis van de kogel 

terecht. Als het schip overwintert op de 

wal kunt u de aanzuigkraan even open-

draaien, om het mogelijk aanwezige 

water uit de kogel te laten lopen. 

BUITENBOORDPOM P 

Als u het hele buitenboordkoelsysteem 

heeft gevuld met antivries, is in principe 

ook de buitenboordpomp beschermd 

tegen de vorst. Als extra maatregel 

kunt u de impeller van deze pomp de-

monteren en conserveren gedurende 

de winterperiode. Hierdoor kan de le-

vensduur worden verlengd. Los daarvan 

is het goed om de pomp een keer per 

jaar even goed na te lopen. Let daarbij 

vooral op eventuele groeven achter in 

het pomphuis en op het deksel. Contro-

leer ook even of de cam in het pomj)-

huis niet te ver is afgesleten. Twijfelt u 

of alles wel in orde is, schakel dan de 

vakman in! 

Het demonteren van de impeller 

(foto 32) is niet moeilijk. U dient daar-

toe het deksel van de pomp te demonte-

ren, door de schroeven of inbus boutjes 

er uit te draaien. De impeller wordt dan 

zichtbaar en kan met de hand of an-

ders met een zogeheten impellertrek-

ker (foto 33) worden verwijderd. Als in 

de impeller scheurtjes zitten, of als de 

schoepen niet direct spontaan terugve-

ren als u ze buigt, heeft bewaren geen 

zin; de impeller moet dan worden ver-

vangen. Ik pleit er sowieso voor ieder 

jaar de impeller te vervangen Staat de 

boot 's winters op de wal, dan kan dat 

het beste aan het begin van het nieuwe 

vaarseizoen gebeuren, als onderdeel 

van het weer vaarklaar maken van de 

voortstuwingsinstallatie. Inspectie van 

de buitenboordpomp vóór de winterpe-

riode is in dat geval niet noodzakelijk; 

dat kunt u dan immers beter combine-

ren met de vervanging van de impeller 

in het voorjaar. 

Ook als de boot 's winters het water 

blijf t liggen, kunt u de impeller beter 

kort voor het begin van het nieuwe 

seizoen vervangen. De impeller blijf t 

dan gedurende de winterperiode in de 

pomp, zodat u bij een eventuele cala-

miteit vrij snel met het schip naar een 

veilige plek kunt varen. En in het nieuwe 

seizoen begint u vervolgens met een 

verse impeller. 

ACCU'S 

De accu's kunt u 's winters aan boord 

laten. Zorg wel dat ze geheel geladen 

zijn en controleer of de accupolen 

schoon zijn en ingevet met vaseline 

(foto 34). Zet de hoofdschakelaars uit, 

zodat er geen stroom weglekt via een 

kleine verbruiker. Enkele malen tijdens 

de winterperiode wat stroom uit de ac-

cu's gebruiken en de accu's dan weer 

volladen komt de levensduur ten goede 

LAATST E BLIK 

Maak tenslotte de gehele machinekamer 

schoon en kijk goed rondom de motor 

of alles in orde is: Is - als uw schip een 

vetgesmeerde schroefas heeft - de vet-

pers van de schroefas aangedraaid 

(foto 35), moet het vetkoord niet ver-

vangen worden, zijn de motorsteunen 

nog goed (foto 36), is de V-snaar in 

goede conditie? Het is aém te bevelen de 

uitlaat van motor en (indien aanwezig) 

de generatorset aan de buitenkant af te 

sluiten om vochtige lucht geen kans te 

geven binnen te dringen. Is alles in orde, 

dan is de voortstuwingsinstallatie van 

uw schip helemaal klaar voor de winter. 

Laat de vorst nu maar komen! 

Noteer nog wel even zorgvuldig wat u 

tijdens het winterklaar maken heeft ge-

demonteerd of losgemaakt, welke tij-

delijke afsluitingen u eventueel heeft 

aangebracht en leg dit bericht op een 

duidelijk terug te vinden plaats aan 

boord. Dat zal u van pas komen als u de 

boot in het voorjaar weer gebruiksklaar 

gaat maken voor het nieuwe seizoen. 
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ONDERHOUJ 

H 

Leidmgen kunnen als extra maatregel met 

de mond worden doorgeblazen om er zeker 

van te zijn dat al het water er uit is j Het 

water uit de losgenomen leidingen kan worden 

opgevangen in een bakje of een emmer Als 

u een compresor gebruikt zorg dan dat u de 

druk beperkt tioudt 
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Overwinterin 
drinkwater- en 
toiletsysteem 

Niet alleen de voortstuwingsinstallati e van uw boo t is 

gevoeli g voor temperature n onde r nul . Ook de 

drinkwaterinstallatie , het toile t en eventuee l geiser / 

boile r en de CV moete n worde n bescherm d tegen de 

grille n van konin g winter . 

AART VERSCHOOR 

U begint het winterklaarmaken van het drinkwatersysteem 

van uw boot met het leegmaken van de drinkwatertank. Dat 

doet u door de koud- en (indien aanwezig) warmwaterkra-

nen open te zetten en ze net zolang door te laten lopen tot er 

geen water meer uit komt. Let wel op dat u alle kranen aan 

boord open draait; anders kan er ergens in de leidmgen een 

vacuüm ontstaan, met als gevolg dat niet al het water weg 

Zcil lopen. 

Daarna de slangen loskoppelen bij de tank, de waterpomp 

en eventueel de geiser/boiler, zodat ook het restwater weg 

kan lopen. U zou als extra maatregel de leidingen met be-

hulp van een draagbare compressor of anders met de mond 

kunnen doorblazen, zodat écht al er water eruit is. 

Bedenk dat de leidingen bij strenge vorst ook kapot kunnen 

vriezen, als er maar een deel van het water in is achtergeble-

ven. Gebruikt u voor het doorblazen een compressor, zorg 

dan dat u niet té veel druk op de leidingen zet. Dweil, als het 

drinkwatersysteem watervrij is gemaakt, het mogelijk ge-

morste water even op. 

BOILER OF GEISER 

Als er een boiler of een geiser ajmwezig is, moet u ook deze 

laten leeglopen. Maak daartoe aan de boiler of de geiser de 

in- en uitgaande leiding of slang los. 
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MENGKRANEN 
Zitten er zogeheten mengkranen in het drinkwater-

systeem, dan de warm- en koudwater kranen hiervan 

afzonderlijk doorblazen! Als u de warmwaterkraan door-

blaast, dient de koudwaterkraan gesloten te zijn en an-

dersom; dat biedt de meeste zekerheid dat alle water uit 

de betreffende kraan is verdwenen. 

TOILET 

Na het drinkwatersysteem is het toiletsysteem aan de 

beurt. Mocht u de eventueel aanwezige vuilwatertank 

nog niet hebben leeggepompt bij een afzuigstation, doe 

dat dan als eerste; hij moet helemaal leeg zijn als uw 

boot de winter in gaat. Is dat gebeurd, dan volgt het toi-

letsysteem zelf. 

• Draai alle afsluiters van het toiletsysteem dicht: de 

afsluiter van de aanzuigleiding en (indien aanwezig) 

ook die van de boven de waterlijn liggende tank en 

de afsluiter van de noodafvoer van de vuilwater-

pomp. Als het goed is, zijn de buitenboord afslui-

ters steeds gebruikt in het afgelopen vaarseizoen 

en dus goed gangbaar. Zo niet, dan moeten ze op-

nieuw gangbaar worden gemaakt. 

• Vergewis u ervan dat alle afsluiters goed functione-

ren en ook allemaal zijn dichtgedraaid en neem dan 

de slangen één voor één los. Er mag, als de slangen 

zijn losgenomen, geen water binnenkomen. Gebeurt 

dat wel, dan moet het schip uit het water en de be-

treffende afsluiter worden vervangen. 

• Controleer tegelijkertijd of alle pijpen die onder de 

waterlijn zitten in goede conditie zijn. Als er sprake 

is van roestvorming dein moet de betreffende pijp 

worden behandeld of vervangen. Let vooral op pijp-

delen tussen 'water en wind', dus nét op de remd 

van de waterlijn. Door inwerking van buitenaf kan 

daar in het inwendige van de pijp gemakkelijk roest 

ontstaan, wat na verloop van tijd de wanddikte van 

de pijp aantast. 

• Nu de toevoerkraan van het buitenboordwater is 

afgesloten, steekt u de losgenomen slang in een 

antivriesproduct (er zijn tegenwoordig speciale an-

tivriesproducten voor het toilet in de handel) en 

zuigt u een hoeveelheid van deze vloeistof met de 

toiletpomt op. U pomt net zo lang door, tot u ziet 

dat de antivries via de afvoer van het toilet wordt 

weggeperst. De waterspoelrand van de toiletpot, de 

toiletpomp, de afvoerleiding én de vuilwatertank 

(waar de weggeperste vloeistof immers is opgevan-

gen) zijn nu beschermd tegen bevriezen. 

• Draai nu ook de afsluiter van de toiletafvoer dicht. 

• Is er een elektrische afvoerpomp van de vuilwa-

tertank aanwezig, dan moet ook die worden be-

schermd. Zorg er in dat geval voor dat er voldoende 

antivries in de vuilwatertank komt en zuig een deel 

ervan met de afvoerpomp naar buiten. 

WASTAFEL S 

Zijn er méér toiletten aan boord, dan moeten ook die ui-

teraard tegen bevriezen worden beschermd, op de hier-

boven beschreven wijze. 

En vergeet ook de wastafels en de eventueel aanwezige 

douche-afvoeren niet: giet daar een beetje antivries in, 

om deze afvoeren en de eventueel aanwezige sypho-

nen vorstbestendig te maken. Veel schepen hebben te-

genwoordig een verzamelbak onder in het schip om 

het douchewater op te vcingen en later weg te pompen. 

Heeft ook uw schip zo'n verzamelbak, dan dient u deze 

goed leeg te maken. Laat de afvoerpomp vervolgens 
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34 Antivries in het toilet pompen De afsluiter van de aanvoerleiding staat 

hier open, voor u de slang ontkoppelt moet de watertoevoer worden afgesloten 

door de hendel een kwartslag te draaien De ontkoppelde slang is in een 

jerrycan met antivrie s gedompeld, om de pomp van het toile t antivrie s te 

laten opzuigen De pompen van het drinkwatersysteem Het tegen de 

vorst beschermen van een buitenwateraanzuigslang met kogelkraan slang 

loskoppelen en omhoog houden tot boven de waterlijn, dan volgieten met 

antivrie s en vervolgen s de kraan even open - en dichtdraaie n 

antivries opzuigen, dan is ook die beschermd tegen de 

vorst. 

Overwintert het schip op de wal, dan moeten alle bui-

tenboordafsluiters even worden opengedraaid, om ook 

hier de eventueel nog aanwezig laatste restjes water te 

laten weglopen. Om vochtige en koude lucht 'buiten te 

houden' draaien we daarna alle afsluiters weer dicht 

CV-INSTALLATI E 

Een in het schip aanwezige CV installatie behoort stan-

daard gevuld te zijn met voldoende antivries, zodat de 

installatie bij uitval van de kachel niet kapot zal vriezen. 

U kunt controleren of uw CV-systeem voldoende tegen 

de vorst beschermd is, door bij een ontluchtingskraan-

tje een beetje vloeistof af te tappen en vervolgens met 

de antivriesmeter de beschermingsfactor te bepalen. 

Een bescherming tot -20° Celsius is voldoende. 

Blijk t de bescherming onvoldoende, dan moet er een 

hoeveelheid water uit systeem worden afgetapt, waarna 

u er met een externe pomp ongeveer dezelfde hoeveel-

heid antivries weer inpompt Daarna het systeem op de 

juiste druk brengen en (door de kachel aan te zetten) 

de vloeistof even laten rondpompen, zodat overal vol-

doende bescherming is tegen vorst. Na enige tijd dient 

u dan op de eerder beschreven manier te controleren 

of de bescherming tegen vorst nu wél voldoende is. Zo 

niet, dan moet er opnieuw wat antivriesmiddel bij. De 

hoeveelheid antivries die moet worden ingepompt hangt 

af van de totale inhoud van het verwarmingssysteem. 

Zorg er altijd voor, net als bij de CV-installatie thuis, dat 

het verwarmingssysteem aan boord voldoende druk 

heeft. Is de druk te laag, dan kan de kachel uitvallen. En 

tijdens het overwinteren van uw schip mag de kachel 

aan boord dan uit staan; als u straks in het (vroege) 

voorjaar weer het water op gaat, zult u hem wellicht 

hard nodig hebben! 
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APPARATEN IN 
WINTERSLAAP
Voordat je het weet zit het fantastische vaarseizoen er al weer op en vaar je richting 

winterstalling. Wat moet je doen om je kostbare apparatuur en elektrische installatie 

veilig door het vochtige najaar, de koude wintermaanden en het wisselvallige voorjaar 

heen te loodsen? 

RENÉ WESTERHUIS

Wanneer je schip in een verwarmde loods overwintert zou 

in principe alle apparatuur rustig aan boord kunnen blijven. 

Toch blijft het verstandig om evenals in alle andere situaties 

– in een onverwarmde loods, op een winderig buitenterrein 

of in het water – goed naar de luchtvochtigheid te blijven 

kijken. Waar je schip ook staat of ligt, houd de accu’s altijd 

volgeladen.

VOCHT
Indringend vocht en stof zijn funest voor elektronica. Bij 

vocht is dat overduidelijk, bij stof wellicht iets minder maar 

het houdt vocht vast en vergroot daarmee de kans op cor-

rosie of zelfs kortsluiting. Het grootste gevaar schuilt in 

condensatie waarbij waterdamp in de lucht neerslaat op 

een oppervlak dat kouder is dan de omgeving. Bij appara-
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tuur bestaat onderscheid tussen kastjes die specifiek voor 

maritiem gebruik zijn ontworpen en huis-tuin-en-keuken 

spullen, waaronder ook tv’s en pc’s. De eerste categorie 

voldoet vrijwel zeker aan een zekere IP-norm die je terug-

vindt in de handleiding. IP staat voor Ingress Protection, de 

letters worden altijd gevolgd door twee en soms drie getal-

len. Deze geven de mate waarin de apparatuur is be-

schermd tegen indringende voorwerpen of stof (1e cijfer) en 

water of vocht (2e cijfer) en schokbestendigheid (3e cijfer). 

Uit het schema valt eenvoudig af te leiden welke losse of te 

demonteren spullen mee naar huis moeten. Hanteer IP-54 

als ondergrens. Achter schakelpanelen zit vaak een relatief 

grote ruimte waar lucht door ventilatieopeningen vrij in- en 

uitstroomt. De kans op condensatie is dan groot. Hierdoor 

ontstaat vooral bij kabelschoentjes en blootliggende aan-

sluitpunten corrosie met slecht contact als gevolg. Plaats in 

zo’n ruimte een vochtvreter en controleer regelmatig met 

een hygrometer het percentage relatieve luchtvochtigheid. 

Bedenk dat bij lage temperaturen condensatie al bij 50 pro-

cent mogelijk is! Huis-tuin-en-keuken spullen verdienen thuis 

een warm en goed geventileerde opslag en geen plekje in 

het enkelsteens tuinschuurtje of een ongeïsoleerde zolder.

ELEKTROTECHNIEK

1  Maritieme apparatuur zoals aan boord van 

deze open Boston Whaler is in de regel 

goed beschermd tegen vocht en lage 

temperaturen. Goed de winter doorkomen 

betekent hier meer of de stalling 24/7 naar 

behoren is beveiligd.

2  Tijdens de nalaadfase is bij deze slimme 

lader van Mastervolt de maximale laad-

stroom van 4,3 A teruggelopen naar 1,83 A, 

de accu is voor driekwart geladen. Eenmaal 

vol, heb je er dankzij de druppelaar geen 

omkijken meer aan.

3  De ruimte achter een schakelpaneel blijft 

droog met een vochtvreter. Een flinke schep 

navulling in de grootste maat papieren kof-

fiefilterzak past altijd.
2
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1e cijfer Beschrijving Verklaring

0 of X Niet beschermd.  

1 Beschermd tegen grote voorwerpen. Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 50 mm.

2 Beschermd tegen middelgrote voorwerpen. Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm.

3 Beschermd tegen kleine voorwerpen. Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 2,5 mm.

4 Beschermd tegen spitse voorwerpen. Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 1 mm.

5 Stofbeschermd Voldoende beschermd tegen stof voor goede werking.

6 Stofdicht. Volledig beschermd tegen binnendringen van stof.

2e cijfer Beschrijving Verklaring

0 of X Niet beschermd.  

1 Drupdicht I. Verticaal vallende waterdruppels hebben geen nadelig effect.

2 Drupdicht II. Waterdruppels hebben geen nadelig effect onder een hoek tot 15°.

3 Spatdicht. Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek van -60° tot 60°.

4 Plensdicht. Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder iedere hoek.

5 Sproeidicht. Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder iedere hoek.

6 Waterbestendig. Water uit willekeurige richting afkomstig uit een spuitmond met een diameter van 12,5mm en 

100 kPa druk heeft geen nadelig effect.

7 Dompeldicht. Waterdicht tot 1 meter diepte bij onderdompeling gedurende 30 minuten.

8 Drukwaterdicht. Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden.

9 Vochtdicht. Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk.

WAARDEN INGRESS PROTECTION
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4  Hoe professioneel ook uitgevoerd, een schakelpaneel blijft altijd gevoelig voor stof en vocht. 

5  Met een papje van baksoda poets je de accupolen en -klemmen blinkend schoon zodat ze volgend seizoen weer 100 procent contact maken. 

6  Moderne accu’s zijn onderhoudsvrij en volgeladen goed bestand tegen koude. Zolang zelfontlading wordt tegengegaan kan er tijdens de winterstalling weinig mee gebeuren.

SLIMME LADERS
Een slimme lader levert exact de juiste laadspanning voor het type accu dat is aangesloten en een optimale stroomsterkte, afhankelijk van de hoeveelheid 

lading. Hiermee wordt overladen voorkomen. Dat gebeurt in de regel in vier fasen: de bulkfase, de absorptie- of nalaadfase, de float- of onderhoudsfase 

(druppelladen) en terugschakelfase. Bij een volledig lege accu is er in de bulkfase een extra stap die de accu weer tot leven brengt. Kleine slimme laders 

zijn bijzonder geschikt als druppellader tijdens de winterstalling. 

Mastervolt

Easycharge

6 V, 12 V of 24 V

1.1, 4.3, 6 of 10 A

3-traps+ laadalgoritme

IP-68

10 A versie geschikt voor 2 

accubanken

prijs vanaf € 49,95

www.mastervolt.com

Victron 

Blue Power Chargers 

12 V of 24 V

5,7, 10 of 15 A

7-traps laadalgoritme

IP-65

ook geschikt voor Lithium-Ion accu’s

bluetooth (app)

prijs vanaf € 82,50

www.victronenergy.com

Ctek

M-serie

12 V

3.6, 7, 15 of 25 A

4-traps laden

IP-65

prijs vanaf: € 74,50

www.ctek.com

WhisperPower

WBC Handy

12 V - 2, 7, 15 A

24 V - 6 A

5-traps+ laadalgoritme

IP-54

ingebouwde zaklamp

prijs vanaf: € 64,00

www.whisperpower.com
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VOLLADEN
In tegenstelling tot de startaccu in je auto hebben bootac-

cu’s heel wat minder te vrezen van een strenge winter, on-

geacht of ze aan boord blijven of thuis een iets warmer 

plekje krijgen. De accu is immers in ruste, strikt genomen 

kan alleen een te grote zelfontlading kwaad. Zelfontlading 

wordt veroorzaakt door het elektrochemische proces in de 

accu en bij sterk vervuilde accubehuizingen of condensvor-

ming door een kruipstroom tussen de accupolen. Bij een 

lege accu kan het elektrolyt (de vloeistof of gel) al bij enkele 

graden onder nul bevriezen. Volledig geladen accu’s zijn 

daarentegen bestand tegen zeer extreme vrieskou, tot wel 

70 graden onder nul! Zelfontlading verloopt overigens bij 

hoge temperaturen sneller dan bij lage temperaturen, maar 

ondanks dit voordeel blijft het zaak de accu’s geladen te 

houden. Het gebruik van een zogenaamde intelligente 

lader geniet daarbij de voorkeur. Zo’n lader kan direct op 

de accupolen worden aangesloten en zorgt eenmaal inge-

schakeld voor een optimale laadspanning en -snelheid wat 

de levensduur van de accu alleen maar ten goede komt. 

Heb je al een slimme lader aan boord, hoef je wat de ac-

cu’s betreft dus eigenlijk niet veel te doen, alleen het 12V- 

of 24V-netwerk afkoppelen. Vanzelfsprekend moet er wel 

netspanning zijn en daarmee gaat het in menig winterstal-

ling nog wel eens mis. Bijvoorbeeld omdat je buurman 

even wat “spanning leent” en daarna vergeet jouw kabel 

weer in te pluggen. Voor wie dat risico volledig wil vermij-

den, zit er weinig anders op dan de accu’s mee naar huis 

te sjouwen of naar een andere plaats met “netspannings-

garantie” te slepen. Voor deze optie is een ruim assorti-

ment aan kleine en voordelige, zogenaamde druppel- of 

onderhoudsladers voorhanden, zodat je de lader aan 

boord gewoon kunt laten zitten. De keuze is afhankelijk van 

het type accu en de capaciteit van de accu. 

BEVEILIGING
Apparatuur krasvrij uitbouwen en sjouwen met loodzware 

accu’s zijn geen leuke klussen maar wanneer de winterstal-

ling geen goede beveiliging biedt waarschijnlijk toch onver-

mijdelijk. Het gewicht van een peperdure lithium-ion accu 

vormt voor lieden met minder goede bedoelingen geen 

enkel probleem! En passant knippen ze niet alleen je ac-

cukabels maar ook die van je plotter en je radarantenne 

door. Met zoveel ellende wil je een nieuw seizoen liever niet 

beginnen. 

ELEKTROTECHNIEK
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ACCUTIPS

Einde seizoen

•  laad de accu volledig op

•  voorkom overladen, hierdoor raakt de accu beschadigd

•  koppel de accu los en maak de accupolen en accuklemmen goed schoon, gebruik 

een harde tandenborstel en een papje van baksoda of WD-40 Contact Cleaner

•  overmatige kristalvorming kan duiden op lekkage van het elektrolyt door scheurtjes 

bij de polen, overladen of galvanische corrosie (polen en klemmen zijn van verschil-

lende metalen)

•  loop meteen de bedrading en de kabelverbindingen na, zet onvolkomenheden op 

het to-do-lijstje voor de winter

•  voorkom dat een stuk rondslingerend gereedschap beide accupolen tegelijkertijd 

kan raken

•  controleer bij traditionele (natte) accu’s het niveau van het elektrolyt en vul de 

cellen eventueel bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water

•  gesloten accu’s zijn wat betreft het elektrolyt onderhoudsvrij

•  gebruik een slimme onderhoudslader, raadpleeg de documentatie van de accu 

voor het vereiste vermogen en de juiste instellingen

•  zet de accu bij opslag in een garage of schuur op een paar stevige houten latten, 

dan heeft de accu minder last van temperatuurschommelingen

•  laad gel-accu’s minimaal eenmaal per twee maanden volledig op

•  laad AGM-accu’s minimaal eenmaal per drie maanden volledig op

•  Lithium-Ion accu’s kunnen met 60-70% lading rustig een half jaar worden gestald 

zonder er naar om te kijken

Begin seizoen

•  zet de accu weer goed op zijn plek vast

•  sluit de accuklemmen aan, gebruik een type met afdekkapjes

•  zet de klemmen juist voldoende vast voor een optimale elektrische verbinding

•  door te strak aangedraaide klemmen kunnen accupolen beschadigen of in meer of 

mindere mate loskomen van de behuizing met lekkage van elektrolyt als gevolg

•  raadpleeg de documentatie van de accu voor het juiste moment (uitgedrukt in N.m. 

= newtonmeter)

•  smeer de klemmen en de polen in met een dun laagje zuurvrije vaseline en sluit de 

kapjes
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