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Is uw boot al winterklaar?
Het zomerse weer in september zorgde ervoor dat we het vaarseizoen konden afsluiten met een paar 
prachtige vaardagen. Maar helaas komt ook aan het vaarseizoen van 2021 een einde en breekt de tijd 
aan om de boot winterklaar te maken. Hoe zorgt u ervoor dat uw kostbare bezit de winter optimaal 
doorkomt?

Onder redactie van Bootschappen Watersport

Bevriezing kan leiden tot serieuze schade 
aan de motor, pompen, toiletten etc. Het is 
dus slim om op tijd de juiste maatregelen te 
nemen. Dit kan u veel ergernis, gedoe en 
hoge reparatiekosten besparen. 

Zeven praktische tips voor het 
winterklaar maken van de boot:
1. Maak de motor vorstbestendig. Vooral 
bij een open koelsysteem is dit belangrijk. 
Er mag geen water in het systeem blijven 
staan.

2. Haal zoveel mogelijk van boord wat 
daar niet hoeft te blijven. Denk dan niet 
alleen aan de kussens en etenswaren. 
Koppel de eventuele gasflessen aan 
boord af en sla de flessen thuis op, het 
liefst op een droge plek met ventilatie. 
Controleer de gasslangen en koppelingen 

en vervang deze op tijd. Haal bij voorkeur 
ook de accu’s en elektrische apparatuur 
van boord. De open verbindingen en 
contactpunten kunt u met vochtwerende 
spray beschermen tegen corrosie.

3. Gebruik voor alle watersystemen aan 
boord een niet-giftige antivries. Gebruik 
dus niet de giftige variant die vaak bij auto’s 
wordt ingezet.

4. Heeft u een toilet aan boord? Enkel 
droogpompen is niet voldoende. Er kan 
bijvoorbeeld water blijven staan in bochtjes. 
Koppel de slang van de waterinlaat los en 
hang deze in een reservoir van antivries. 
Pomp deze door het toilet heen.

5. Laat alle afsluiters aan boord 
vollopen met antivries. Lees vooraf de 
gebruiksaanwijzing.

6. Wachten met schoonmaken tot het 
voorjaar aanbreekt? Niet doen. Maak de 
romp en het dek nu al goed schoon. Vuil 
kan zich in de winter vastzetten.

7. Indien mogelijk: gebruik een afdekzeil. 
Water kan namelijk in kleine hoekjes 
en scheurtjes blijven staan. Bij lage 
temperaturen kan dit water bevriezen en 
schade toebrengen.

De taken om de boot goed winterklaar te 
maken verschillen per boot. Gebruik van 
deze algemene tips is op eigen risico. Meer 
weten over het winterklaar maken van de 
boot? Kijk op www.bootschappen.nl

Van antivries tot Bio Clean, en van dieselconditioners tot oliedoeken. Bij Bootschappen Watersport vindt u het allemaal.
Een greep uit het assortiment:

Talamex Antivries
Art.nr. 45300505 

 
Antivries geschikt voor 
drinkwater. Verpakt in 5 
liter jerrycans. Niet-giftig. 
Beschermt tot max. - 45 °C. 

Fresh Marine Bio Clean
Art.nr. 10852 

 
Perfect middel om snel en 
veilig uw onderwaterschip 
en staartstuk van uw 
buitenboordmotor te ontdoen 
van aanslag en kalk.

Dulon 22
Art.nr. 6-22010 

 
Krachtig reinigingsmiddel voor
romp en waterlijn. Verwijdert
gele vaaraanslag, oppervlakkige
roestplekken en kalkaanslag. 
Schrobben is niet nodig.

Yamaha One Shot
Art.nr. YMD650SC1250 

 
Stabiliser en conditioner 
voor het brandstofsysteem. 
Voorkomt roest en houdt het 
gehele brandstofsysteem 
schoon.
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