
nieuw e 
De zon komt weer wat hoger te staan en de 

botenbeurzen zijn achter de rug... Het nieuwe 

vaarseizoen is in aantocht! In november publiceerde 

Motorboot een artikel over het winterklaar maken 

van de boot, in dit nummer beschrijven we hoe u 

uw schip weer vaarklaar maakt. 

AART VERSCHOOR 

Als bij het winterklaar maken van de boot het nodige on-

derhoud IS gepleegd aan de voortstuwingsinstallatie van 

uw schip, dan plukt u daar nu de vruchten van: u kunt zich 

dan beperken tot een aantal betrekkelijk eenvoudige con-

troles, alvorens de motor te starten Die controles - we zul-

len ze hier een voor een bespreken - betreffen de accu's, 

het oliepeil van de motor en van de keerkoppeling, de 

spanning van de V-snaar, het koelvloeistofpeil van het ge-

sloten koelsysteem, de conditie van slangen en klemmen, 

de bedieningshandels en -kabels voor de motor en de 

keerkoppeling, de schroefasinstallatie (of eventueel de hek-

drive), de roerkoning, de schroef of schroeven, het drink-

watersysteem en de toiletten. 
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seizoen 
Elders in dit artikel vindt u een checklist, waarin u al deze 

zaken kunt afvinken om er aan het einde van de controle 

zeker van te zijn dat u mets bent vergeten 

Accu's 
Het IS geen slecht idee, om de voorbereidingen op het 

nieuwe seizoen te beginnen met een controle van de ac-

cu's, zorg dat ze allemaal weer geladen zijn voordat u aan 

het werk gaat Bedenk dat tijdens het klussen misschien 

de eerste stroom al zal worden gebruikt Ontlaadt u de ac-

cu's daarbij tot onder de 10,8 volt, dan zal dat de levens-

duur van de batterijen beperken' 

V-snaar, slangen en impeller 
De V-snaar is op spanning als u hem in het midden tussen 

de dynamo en de poelie 1 tot 2 cm kunt indrukken Bij on-

voldoende spanning kan de snaar gaan slippen en functio-

neren uw waterpomp en dynamo met goed U kunt de 

snaar in dat geval op spanning brengen door de bevesti-

gingsbout van de dynamo los te draaien, de dynamo iets 

naar buiten te drukken en vervolgens de bout weer vast te 

draaien 

De slangen en klemmen dient u te controleren op droogte-

scheuren en/of beschadigingen en bij twijfel geldt zonder 

meer vervangen! De slangen indrukken of enigszins buigen 

vergemakkelijkt het vinden van eventuele scheuren Zorg 

dat u bij de controle ook de slangen van de keerkoppeling 
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1 Een nieuw seizoen ligt voor ons Zorg dat uw boot er helemaal klaar voor isi 

2 Voor het opstarten eerst motorolie peilen en zo nodig aanvullen 

3 Vergeet met het oliepeil van de keerkoppeling te controlereni 

4 Nu het nog kan de schroef controleren voordat het schip te water gaat Deze schroef 

IS duidelijk beschadigd wat rendementsverlies en trillingen tot gevolg heeft 

met vergeet De conditie van de impeller heeft u, als het 
goed IS bij het winterklaar maken van de boot al gecontro 
leerd Is bij die gelegenheid geconstateerd dat hij met meer 
voldoet dan moet hij worden vervangen 
De bedieningshandels en -kabels van de motor en de keer 
koppeling moeten worden gecontroleerd op goede wer 
king en juiste 'ligging Zet de bediemngshendel bij de 
stuurstand achtereenvolgens in vooruit, achteruit en neu-
traal en controleer bij elke stap of de keerkoppeling ook 
werkelijk volledig in de betreffende stand staat Als de be-
diemngshandel na het voor- of achteruit schakelen verder 
naar voren wordt geduwd mag de gaskabel pas worden 
aangesproken als de keerkoppeling volledig is ingescha 
keld Als de boot een tweede stuurstand heeft, moet uiter 
aard ook daar de juiste werking van de hendel en kabels 
worden gecontroleerd Verder dient u in dat geval te con 
troleren of vergrendeling in de omschakeling van de bin 
nen naar de buitenbediening in orde is 
Werkt de bediening met naar behoren, of twijfelt u, schakel 
dan een deskundige in 

Spiegel en zaklamp 
Kijk na de check van de motor en de keerkoppeling nog 
even met een spiegel en zaklamp in de hand aan de onder 
kant van de motor en keerkoppeling om te zien of alles in 
orde IS Let daarbij vooral op bouten, moeren en de 
motorsteunen Zit er iets los, of is er iets gebroken, dan 
dient u maatregelen te treffen Het zou jammer zijn als u er 
pas tijdens het varen achter komt dat er iets niet in orde is 

Schroefasinstallatie 
De schroefasinstallatie maakt zeker deel uit van de voor 
jaars check Heeft uw boot een vetgesmeerde schroefas 
dan moet het vetkoord worden gecontroleerd Zo'n koord 
heeft niet het eeuwige leven Om water buiten de boot te 
houden, zal bij een in bedrijf zijnde installatie met enige re 
gelmaat de pakkingdrukker zijn aangedraaid Op den duur 
wordt er dan echter steeds meer vet uit het koord geperst, 
waardoor het afdichtend vermogen afneemt Is er te veel 
vet verdwenen, dan moet het koord worden vervangen 
Het oude koord verwijderen is met moeilijk draai de moe-
ren van de pakkingdrukker los schuif de pakkingdrukker 
naar binnen en verwijder (bijvoorkeur met een speciale 
pakkingtrekker, of met een kurkentrekker) het oude vet-
koord Plaats vervolgens een nieuw vetkoord en zorg daar-
bij dat u een koord van de juiste afmeting neemt Nooit de 
afmeting aanpassen met de hamer als het koord te dik 
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mocht zijn; u slaat dan het vet eruit, dat voor een goede af-
dichting noodzakelijk is. 
De gewenste lengte van het nieuwe koord bepaalt u door 
het koord één keer om de as te wikkelen en het af te snij-
den op de plaats waar de cirkel rond de as compleet is. Op 
die manier snijdt u drie stroken vetkoord, die u met de uit-
einden tegen elkaar aanbrengt rond de as. De naden moe-
ten steeds om en om worden geplaatst, om een goede 
afdichting te krijgen. 

In veel watersportzaken zijn op maat gesneden stroken 
vetkoord te koop. Dan is het niet nodig zelf de lengte af te 
snijden als u dit gemakkelijker vindt. Uiteraard kiest u dan 
voor een lengte die past bij de diameter van uw schroefas. 
Is het nieuwe koord eenmaal aangebracht, dan schuift u de 
pakkingdrukker weer op z'n plaats en klemt u het koord 
goed vast door de moeren aan te draaien. De pakking-
drukker moet zo strak worden aangedraaid dat er geen 
water meer in de boot komt, maar de schroefas nog wél 
goed kan ronddraaien. Tijdens de eerste vaartocht dient u 
te controleren of de pakkingdrukker niet te strak is aange-
draaid. Wordt de as ter hoogte van de afdichting tijdens het 
varen zo heet dat u hem niet meer met de hand kunt vast-
pakken, dan moeten de moeren iets losser worden ge-
draaid. Komt er vervolgens water naar binnen, dan draait u 
ze - als u er zeker van bent dat er voldoende vet in de 
koker is geperst - weer iets vaster Dat doet u net zo lang 
tot de juiste balans is gevonden. 

Watergesmeerd 
Is er een watergesmeerde schroefas aanwezig, kijk dan in 
de handleiding voor de juiste afdichting en nazorg. Een al-

gemene beschrijving is vanwege de grote verscheidenheid 
aan systemen niet eenvoudig te geven. Voor alle systemen 
geldt echter, dat er vooral goed moet worden gekeken naar 
de aanwezige rubberdelen: die mogen niet gescheurd zijn. 
Zijn er slangklemmen, zorg dan dat u ook die even inspec-
teert. 
Als er een seal van Volvo of een vergelijkbare afdichting is 
gemonteerd, dan moet deze met het bijgeleverde vet wor-
den gesmeerd. Let goed op de leeftijd van een dergelijke 
seal; in de handleiding kunt u terugvinden wanneer hij moet 
worden vervangen. Heel belangrijk na de overwintering op 
de kant is dat u de seal-afdichting ontlucht. Dat doet u 
door de seal na de tewaterlating van de boot met de hand 
in te knijpen totdat er water naar binnen komt. De afdich-
ting kan ernstige schade oplopen als dit wordt vergeten. 
Ongeacht het type afdichting van de schroefas geldt dat u 
die hoe dan ook dient te controleren. En wees er op alert 
dat er bij eventuele werkzaamheden aan de afdichting be-
hoorlijk wat water naar binnen kan dringen als het schip in 
het water ligt. 

Schroefaskoker 
Ligt het schip op de kant, dan moet voor de tewaterlating 
de schroefaskoker worden volgeperst met schroefaskoker-
vet; er moet zóveel vet in de koker worden geperst, dat u 
het er bij de buitengland uit ziet komen. U vergemakkelijkt 
het volpersen aanzienlijk, als u tijdens het persen met de 
hand de schroefas draait. 

Roerkoning 
De roerkoning is vaak het ondergeschoven kindje aan 
boord, maar hij vervult wel degelijk een belangrijke functie. 
De afdichting en smering werken ongeveer hetzelfde als bij 
de schroefas, dus ook hier geldt: zóveel vet erin persen, 
dat u het er aan de uiteinden uit ziet komen en tijdig het 
vetkoord vervangen. 

Hekdrive 
Een gemonteerde hekdrive kan alleen worden onderhou-
den en van nieuwe olie worden voorzien als het schip op 
het droge staat. In de handleiding bij uw hekdrive leest u 
precies hoe u hierbij te werk dient te gaan; dat kan per 
merk verschillen. Goed opletten of de olie tijdens het aftap-
pen van het staartstuk niet is verkleurd. Grijze verkleuring 
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5 Dezelfde schroef als op foto 4 na reparatie 

6 De rubbers van de hekdrive goed controleren 

Bi| scheuren of beschadigingen altijd vervangen 

7 Versleten zinkanodes op een hekdnve 

8 Een set nieuwe afdichtrubbers 

betekent dat er water bij de olie is binnengedrongen, 

meestal via de oliekeernngen achter de schroef In dat 

geval moeten deze keerringen worden vervangen en moet 

het staartstuk worden gespoeld om alle verontreiniging te 

verwijderen U dient de hekdrive uiteraard te vullen met 

schone olie van het juiste type Zie ook hiervoor het in 

structieboekje Eventuele lakbeschadigingen dient u bij te 

werken met de juiste verfsoort 

Controleer vooral ook de rubber afdichtingen van uw hek-

drive Zitten er droogtescheuren in of zijn ze ook maar 

enigszins beschadigd, dan altijd vervangen' De rubbers 

beschermen de aandrijfas van uw hekdrive tegen 

aantasting door water Controleer ook of de koelwater-

slangen nog voldoende soepel zijn en of de slangklemmen 

goed vast zitten 

En dan is er nog het kleine harmonicarubber, dat de kabel 

naar het schip afdicht Als dit rubber kapot is, komt er 

water in het schip en kan uw boot zelfs zinken' 

Schroef  en anoden 
Voor alle schepen geldt dat de schroef (of bij een tweemo-

torige installatie de schroeven) onbeschadigd moet zijn om 

trillingen te voorkomen Een beschadigde schroef altijd 

laten repareren of - als reparatie met meer mogelijk is -

vervangen 

Controleer bij de voorjaarscheck ook de anoden onder het 

schip of aan het staartstuk Zijn ze voor meer dan drie 

kwart weggevreten, dan dient u ze te vernieuwen 

Drinkwatersysteem en toiletten 
BIJ het winterklaar maken van de boot zijn de slangen van 

de drinkwaterpomp losgekoppeld Die dient u nu weer aan 

te sluiten Als er een aanzuigfilter aanwezig is, dient u dit te 

reinigen of te vervangen Als het lang geleden is dat de 

drinkwatertank is gespoeld of gereinigd met een daarvoor 

geschikt middel, dan kunt u ook dat nog doen voor u weer 

gaat varen Controleer tot slot de afdichtring van de drink-

watervuldop, is die met meer in goede conditie, vervang 

hem dan om te voorkomen dat er vuil in de watertank kan 

binnendringen 

Na het weer in bedrijfstellen van het drinkwatersysteem is 

de eventueel aanwezige huishoudelijke apparatuur aan de 

beurt Heeft u een vaatwasser of een wasmachine aan 

boord, sluit die dan weer aan en controleer deze apparaten 

vervolgens op eventuele lekkages 

Toiletten die in het najaar zijn losgekoppeld en beschermd, 

moeten nu weer worden aangesloten en vervolgens wor 

den getest op een goede werking 
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Verlichting , Hoorn , ruitenwisser s en verwarmin g 
Controleer vervolgens de verlichting, de navigatieverlich-

tlng, de scheepshoorn en de ruitenwissers. Vervang de rul-

tenwlsserbladen als deze kapot of versleten zijn; dat 

waarborgt niet alleen goed zicht, maar het voorkomt ook 

krassen op de ruiten. 

Ondanks de vurige hoop dat we de verwarming komend 

vaarseizoen niet nodig zullen hebben, is het verstandig om 

ook deze te controleren. 

Lenspompe n 
Controleer de lenspompen aan boord, door ze wat water te 

laten wegpompen. Een automatische pomp moet aanslaan 

zodra er water in het schip staat. Als er een handlenspomp 

aanwezig is, controleer dan ook die op een goede werking. 

Een lenspomp kan uw schip redden als er onverhoopt 

water naar binnen komt. Dan ontdekken dat zo'n pomp niet 

werkt Is uiterst pijnlijk. 

Dieseltank 
Meer dan ooit is het tegenwoordig zaak om de dieseltank 

goed te controleren voor u weer het water op gaat. De hui-

dige B5-diesel (daar is plantaardige olie of dierlijk vet aan 

toegevoegd) is gevoeliger voor verontreiniging met water 

en bacteriën en dat maakt controle extra noodzakelijk. Bo-

vendien verdragen de moderne brandstofsystemen abso-

luut geen verontreiniging door vuil en water. Een toevoeging 

van een speciaal additief kan helpen om bacterievorming te 

bestrijden en daarmee de kans op schade te verkleinen. 

Dergelijke middelen zijn bij veel watersportwinkels verkrijg-

baar. 

Als de mogelijkheid bestaat om door middel van een de-

tectiepasta de aanwezigheid van water in de brandstoftank 

te controleren moet u dit zeker niet laten. Als er water aan-

wezig blijkt in de tank dient u dit af te tappen of - als er 

geen zogeheten 'waterzak' aanwezig is - uit te zuigen met 

een pomp. In het januarinummer van 2011 Is hier uitgebreid 

over geschreven. Abonnees kunnen dit nummer via de e-

magazines op onze website www.motorboot.com inzien. 

Zijn er geen openingen in de tank aanwezig om te kunnen 

inspecteren, dan kan de firma Dintra uit Putten een ach-

teraf te monteren mangatadapter leveren. Ook daar is in ja-

nuari 2011 over geschreven. Voor een relatief gering bedrag 

biedt zo'n adapter een oplossing om op eenvoudige wijze 

in de brandstoftank te kunnen komen met de noodzakelijke 

afzulgslang. Met een gatenzaag wordt in de tank een gat 

gezaagd waarna de scharnierende flens in de tank wordt 

gemonteerd. Het 102 mm grote gat wordt met een deksel 

afgesloten en het is op die manier gemakkelijk nadien weer 

te openen voor onderhoud. Zitten er in de tank slinger-

schotten dan is het noodzakelijk in ieder compartiment een 

dergelijk deksel te plaatsen. 

Gasinstallatie en brandblussers 
Uiteraard moet voor aanvang van het nieuwe seizoen de 

gasinstallatie aan boord worden geïnspecteerd, in het 

belang van uw eigen en andermans veiligheid. Als u dit 

door een specialist laat doen, heeft u een goedgekeurde 

installatie die aan alle eisen voldoet. Slangen, drukregelaar, 

gaslekverklikker, afsluiters, schotdoorvoeren... de hele in-

stallatie wordt tijden een dergelijke inspectie gecontroleerd 

en afgeperst. Is alles in orde, dan ontvangt u een certificaat 

en een sticker als bewijs van goedkeuring. 

Ook de brandblussers dienen te worden gekeurd. En zorg 

eveneens dat u een blusdeken aan boord heeft, op een ge-

makkelijk bereikbare plaats. Vaart u geregeld met gasten 

aan boord, zorg dan dat er pictogrammen zijn om de loca-

tie van het blusmateriaal aan te geven. 

Marifoon, scheepspapieren en almanak 
Als er een marifoon aanwezig is, dient u die op goede wer-

king te testen. Dat kan met een korte (I) proefuitzending. 

Voor de marifoon moet uiteraard het basis bedieningscerti-

ficaat aan boord zijn. Ook de overige scheepspapieren, 

zeker als u van plan bent om naar het buitenland te varen, 

dienen op orde te zijn. Zorg dat u de documenten voor het 

betreffende land tijdig aanvraagt als deze niet aanwezig 

zijn. Actualiseer tevens de Wateralmanakken en waterkaar-

ten. 

Olie, reserve-onderdele n en gereedscha p 
Alles aan boord is nu gereed voor het nieuwe seizoen, 

maar... er kan onderweg natuurlijk altijd iets gebeuren. 

Zorg daarom voor voldoende reserveonderdelen, een set 

goed gereedschap en een reservevoorraad olie voor het 
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motorcarter, de keerkoppeling en eventueel de hydrauliek 
aan boord, wat koelvloeistof en een jerrycan met diesel. 
Zorg dat u minimaal voldoende olie aan boord heeft om het 
motorcarter en de keerkoppeling tijdens het varen één keer 
volledig te kunnen vullen. Vergeet daarbij niet de olie-
schenkkan en een trechter. 

Zorg dat u een schoon en afsluitbaar plastic krat aan boord 
heeft, met daarin de volgende reparatiemiddelen en re-
serve-onderdelen: 

• van alle filters minstens één exemplaar 
• een nieuwe V-snaar 
• een impeller 
• zekeringen 
• koelslang 
• brandstofslang 
• slangklemmen 
• een of meer rollen Rescuetape 

(zelf vulkaniserende tape) 

• een set houten keggen (voor als er onverhoopt een gat 
ontstaat door afbreken van een af- of aanvoerleiding 
van het toilet / aanrecht of van het buitenboord koelwa-
tersysteem) 

• schone poetsdoeken 
• werkhandschoenen 
• reserveonderdelen voor de toiletten 

Cursus 
Behalve goed gereedschap en voldoende reserveonderde-
len kan ook enige kennis van de techniek aan boord uiter-
aard geen kwaad als u er met de boot opuit trekt. De 
Stichting voor Actieve Watersporters (SAW) organiseert 
daarom de cursus scheepsmotortechniek voor de plezier-
vaart. In drie theorie- en twee praktijklessen leert u daar 
hoe de motor en keerkoppeling werken, wat u kunt doen 
om storingen te voorkomen en hoe u kleine storingen kunt 
opsporen en verhelpen. Ook het onderhoud, olie en filters 
wisselen, ontluchten van het brandstofsysteem, het verzor-
gen van de verschillende typen koelsystemen, winter- en 
voorjaarsklaar maken komen tijdens de cursus uitgebreid 
aan de orde. Voor meer informatie over deze cursus: 
www.vaarschoolsaw.nl. @ 

9 Een complete set nieuwe zinkanodes. 

10 Een set reserveonderdelen mag aan boord met ontbreken 

e ^^^^^^ i^ ^ ̂ ^> 

CHECKLIST 

Om er zeker van te zijn dat u niets vergeet tijdens het voorjaarklaar 
maken van uw boot, kunt u de controlepunten/werkzaamheden 
afvinken op bijgaande checklist. Onderdelen die voor uw schip niet 
van toepassing  zijn,  kunt u uiteraard overslaan. 

[ j Accu's laden 

I I V-snaar op spanning 

I I Slangen en klemmen controleren 

[ j Impeller vervangen 

I i Bedieningshandels en -kabels van motor en keerkoppeling controleren 

I i Controle bouten, moeren en motorsteunen 

[ j Vetkoord schroefas controleren 

I I Afdichtingen watergesmeerde schroefas controleren 

I i Seal-afdichting schroefas ontluchten 

Q Schroefaskoker volpersen met schroefaskokervet 

I I Roerkoning volpersen met vet 

I I Olie hekdrive verversen 

Q Rubbers hekdrive controleren 

Q j Lakbeschadigingen hekdrive bijwerken 

I i Koelwaterslangen hekdrive controleren 

Q j Schroef controleren 

Q Anoden controleren 

[ j Slangen dnnkwaterpomp aansluiten 

Q Aanzuigfilter drinkwaterpomp reinigen/vervangen 

I I Afdichtnng drinkwater- en brandstofvuldop controleren 

Q Huishoudelijke apparatuur aansluiten 

[ j Toiletten aansluiten 

I i Verlichting controleren 

Q Boordlichten controleren 

[ j Ruitenwissers controleren 

Q j Scheepshoorn controleren 

[ J Verwarming controleren 

Q Dieseltank controleren op water/bacteriën 

[ j | Gasinstallatie (laten) controleren 

Q Brandblussers controleren 

[ j Marifoon controleren 

I j Scheepspapieren in orde brengen 

I i Almanakken en waterkaarten actualiseren 

[ j Reserveonderdelen, gereedschap, olie en jerrycan brandstof 
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