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Een eigenaar van een woonark vindt dat 
zijn ark bij voorkeur vrij moest blijven in een 
ijslaag van ongeveer 4 centimeter. Hij heeft 
de beschikking over een klein sleepbootje 
van staal met een flinke motor erin. Op 
een winterse dag vaart deze arkeigenaar 
laat in de middag langs zijn ark en komt 
daarbij ook langs de ark van zijn buurman.

Boot gezonken
De volgende ochtend ziet de buurman 
zijn houten Scandinavische bootje niet 
meer langszij zijn ark liggen. Na een 
speurtocht wordt de vermiste boot ge-
vonden: deze blijkt onder water aan zijn 
landvasten te hangen. Een duiker wordt 
ingeschakeld en krijgt de opdracht de 

boot omhoog te halen. Deze ontdekt 
dat een gang aan stuurboord ter hoogte 
van de waterlijn kapot is. Met een strook 
multiplex en kit wordt een noodreparatie 
uitgevoerd. De boot wordt gelicht met 
een bokje en vervolgens leeggepompt. 

Bevindingen van de expert
De expert van Garantex komt ter plaatse 
om de boot op de wal te beoordelen. Het 
hout van de betreffende gang blijkt ge-
zond te zijn, maar de gang blijkt van buiten 
naar binnen te zijn belast. De conclusie 
was dan ook dat een scherpe ijsschots 
door de huidgang was gedrukt waardoor 
het betreffende scheepje was gezonken.  

Fraaie foto’s
Deze gebeurtenis geeft een goed voor-
beeld van hoe door een ijsbreker schade 

kan ontstaan. Zeer vervelend voor de eige-
naar, maar doordat er bij de buurman geen 
sprake van opzet was – en daarmee geen 
verwijtbare schuld – heeft de verzekering 
van de houten boot de schade vergoed.

Eén en ander leidde wel tot een aantal fraaie 
foto’s van deze schade, zowel onder als 
boven water, zoals te zien op deze pagina. 

Pas dus ook deze winter goed op met 
ijs. Dit kan scherp zijn en heeft, zeker 
wanneer het grote platen betreft, een 
flinke massa. Vooral zwart en doorzich-
tig ijs is hard en kan schade aan de om-
geving veroorzaken, dus ook aan uw
boot. 
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Gedurende de winter kan het behoorlijk vriezen, waardoor er ijs 
ontstaat. De dikte van het ijs loopt hierbij dikwijls op tot 30 of zelfs 
40  centimeter.  Eigenaren van boten en arken zijn vaak wat huiverig 
voor dikke ijslagen. Niet altijd onterecht, zo blijkt uit het volgende
waargebeurde verhaal.

De vermiste boot blijkt 

onder water aan zijn 

landvasten te hangenHet was een plaatje. Precies de boot die u wilde hebben. En ‘Te Koop’ 
voor een bedrag dat duidelijk maakte dat de eigenaar geen echte 
botenman was. Deze buitenkans kon u eenvoudig niet aan de 
steiger laten liggen. Maar gelukkig schakelde u voor de zekerheid 
de specialisten van Garantex in. Hun waterdichte expertise bracht 
slechte zaken boven water en voorkwam dat u het schip in ging.
 
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is 
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact 
op met Garantex voor het juiste advies!

expertisediensten

■ Onafhankelijke expertise
■ Taxatie
■ Conditie- en aankoopkeuring
■ Bouwbegeleiding 
■ Overige diensten

088 299 34 00   
www.garantex.nl

Goed gekeurd

122501026_Garantex_Adv_ANWB_A4.indd   1 15-12-2009   11:11:58
Untitled-1   1 23-12-2009   9:57:14

YachtFocus Magazine 99 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten22


