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Het voorjaar komt eraan: tijd voor antifouling
Antifouling is een onderwaterverf die uw schip beschermt. Als het voorjaar zich aandient, liggen de 
winkels weer vol met blikken antifouling en onderwaterverf van vele gerenommeerde merken. Elke aanval 
van microscopische organismes, plantjes en slijmalgen op het onderwaterschip moet kunnen worden 
afgeslagen. Voor elk type vaarwater is er een uitgelezen product. Hoe kiest u de juiste beschermlaag 
voor uw schip?

Onderwaterverf of antifouling
Onderwaterverf is een koper- en 
biocidevrije verf voor onder de 
waterlijn die zijn werking haalt uit 
de zelfslijpende eigenschap. Deze 
verfsoorten slijten langzaam af gedurende 
het vaarseizoen. Wanneer echter 
biociden, koper, chloorrubber en/of 
andere aangroeiwerende middelen zijn 
toegevoegd spreken we over antifouling.

Harde of zachte antifouling
Buiten antifouling met een zelfslijpend 
karakter, ook wel eroderend of polijstend 
genoemd, is er ook de harde antifouling. 
Deze harde variant wordt bijvoorbeeld 
gebruikt bij snelle motorboten en 
droogvallende schepen. De wedstrijdzeiler 

is meer gebaat bij een dunne laag 
eroderende antifouling. De belangrijkste 
onderverdeling bij de keuze van antifouling 
is echter die in zoet en zout water. Ook 
de watertemperatuur, de hoeveelheid 
zonneschijn, de stroming en lozingen 
van zoet- naar zoutwater kunnen een 
belangrijke rol spelen.

Zonlicht heeft ook invloed
Wanneer een schip altijd met de 
bakboordzijde naar het zonlicht ligt 
afgemeerd in de haven zal de aangroei 
van bakboord en stuurboord verschillen. 
Daar is weinig aan te doen. Tip: u kunt 
uw boot om en om met de punt en 
achterzijde in de box leggen en zo nu 
en dan met een borstel of luiwagen 

de aangroei verwijderen. Schepen in 
botenhuizen hebben vaak minder last van 
aangroei door het ontbreken van zonlicht.

Geen antifouling – dure optie
Antifouling is vaak prijzig, maar geen 
aangroeibescherming is nóg duurder. Een 
schip met forse aangroei kan problemen 
krijgen, zoals extreem brandstofgebruik, 
snelheidsverlies, aantasting van de 
onderlagen, corrosie, vroegtijdig moeten 
verven en aantasting van de levensduur 
en waarde van het schip.

Ga voor meer tips naar: 
www.bootschappen.nl/service/antifouling/

Bootschappen Watersport heeft een uitgebreid assortiment antifoulings en ontvetters. Een greep uit het aanbod:

Antifouling Epifanes 
Copper-Cruise Art.nr. EF-CCAFR.750

0,75 liter
Vanaf € 28,95

Een harde high performance 
antifouling met hoog 
kopergehalte (12,1%) 
dat op nagenoeg ieder 
onderwaterschip past. 

International Super 
Cleaner Art.nr. IN-BCSUPCL.5 

0,50 liter
€ 10,25

Krachtige geconcentreerde 
reiniger. Het verwijdert was, 
olie en vervuilingen zeer 
effectief en is geschikt voor 
hand- en hogedrukreiniging. 

International  
Primocon Art.nr. IN-PRIMOIII.75

0,75 / 2,5 of 5 liter 
Vanaf € 26,95

Een anticorrosieve 1-component 
primer voor toepassing onder de 
waterlijn op staal, polyester en 
aluminium. Kan overgeschilderd 
worden met diverse antifoulings.

Gelplane Pro  
Scraper Art.nr GP-SCHRAPER

€ 29,95

Verwijdert feilloos op een 
schone, stofvrije en duurzame 
manier de antifouling, verf en 
vernis.
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