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Waar zitten de afvoeren?
Menig boot heeft een zelflozende kuip. 
Meestal in de vorm van afvoeren die 
voorzien zijn van roosters. Soms op ie-
dere hoek van de kuip één, maar meestal 
enkel twee aan de achterzijde van de 
kuip. Verder heeft menig boot een luik 
in de kuipvloer dat toegang biedt tot de 
motorkamer. Uit comfortoverwegingen is 
de instap naar de kajuit bij veel boten laag 
gehouden.

Controleer het afwateren
Wat wij als schade-experts jaarlijks te-
genkomen zijn boten die na de winterpe-
riode gedeeltelijk vol met naar binnen ge-
lekt regenwater staan. Voor de eigenaren 
een onaangename verrassing, voor ons 
vaak het zoveelste geval.

Wat blijkt: boten die buiten op de wal 
gestald worden, moeten zo neergezet of 
opgebokt worden dat de kuip afwatert. 
Meestal dus iets achterover, maar in ieder 
geval zo dat regenwater via de afvoeren in 
de kuip weg kan lopen. Natuurlijk zal de-
gene die de boot opbokt daar op letten, 
maar ga daar als eigenaar niet vanuit. Het 

beste is om tijdens het opbokken aan-
wezig te zijn zodat aanwijzingen gegeven 
kunnen worden. Test vervolgens zelf door 
wat emmers water in de kuip te gooien 
of deze goed afwatert. Als de boot teveel 
voorover staat en de kuiplozing zich aan 
de achterzijde van de bevindt, dan loop 
je het risico dat de kuip zover volloopt dat 
het water over de drempel bij de ingang 
de kajuit in lekt in plaats van via de kuip-
afvoeren wegloopt. 

Pas op voor verstopte putjes
Verder zijn er de verstoppingen. De roos-
tertjes in de kuipafvoeren zijn vaak van 
het type “doucheputje”. Klein en met 
kleine gaatjes. Deze raken snel verstopt 
met vuil en bladeren. Ook al ligt de boot 
relatief ver van bomen, tijdens een goede 
storm kunnen bladeren grote afstanden 
afleggen. Wanneer de putjes verstopt 
raken zullen deze niet of niet goed af-
wateren. Zodoende stijgt het water in de 
kuip en kan het water over de drempel 
van de ingang naar binnen lekken. Soms 
zien wij ook dat goed bedoelde kuiptent-
jes van bouwzeildoek tijdens storm kapot 
waaien. Door de vezels die vervolgens 
loskomen raken de putjes ook verstopt.
 

Zijn de luiken in de kuipvloer 
waterdicht?
Hoewel de luiken in de kuipvloer ogen-
schijnlijk waterdicht zijn blijkt vaak dat 
deze bij permanente waterdruk toch lek-
ken. Als zich door verstopping van de 
putjes een aanmerkelijke hoeveelheid 
water in de kuip verzamelt dan vindt het 
water door de toegenomen druk vaak 
toch een weg naar binnen.

Ga met regelmaat langs
Het advies is daarom: controleer of de 
kuip goed afwatert en het luik in de kuip-
vloer goed afdicht is. Ga zeker in het 
najaar geregeld even bij de boot langs 
om te controleren of de afvoeren niet 
verstopt zijn en er geen water in de boot 
lekt. Als u regelmatig langsgaat en er is 
onverhoopt toch water naar binnen ge-
lekt dan kan de schade beperkt blijven. 
Laat u weken achtereen water in de boot 
staan, dan is het leed in het voorjaar niet 
te overzien. De kans bestaat overigens 
dat uw verzekeraar u slecht huisvader-
schap aanrekent en vervolgens niet thuis 
geeft. En met langsgaan bedoelen we 
niet op afstand kijken of de boot er nog 
goed bij staat. Nee, langsgaan betekent 
daadwerkelijk aan boord gaan en ook de 
binnenkant van de boot inspecteren. 

Uitbesteding van de 
zorgplicht
Tot slot, de havenmeester en/of de stal-
lingbeheerder heeft een zeer beperkte 
zorgplicht voor uw boot. Vaak blijft deze 
beperkt tot het melden als er uiterlijk iets 
mis is met uw vaartuig. Bent u niet in de 
gelegenheid om regelmatig uw boot te 
inspecteren maak daar dan afspraken 
over met derden. U kunt met commerci-
ele partijen (werven, jachtservicebedrijven 
en dergelijke) afspraken maken om tegen 
betaling geregeld uw vaartuig te inspec-
teren.   
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Het is weer najaar, voor veel booteigenaren de tijd dat het vaar-
seizoen afloopt. De boten gaan weer de wal op of blijven in het 
water liggen op hun winterligplaats. Tegelijkertijd is het ook het 
seizoen van de vallende blaadjes en serieuze neerslag en juist 
dat laatste kan nog wel eens voor onvoorziene omstandighe-
den zorgen.

Het 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!
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