Checklist motorboot of zeilboot voor het winterseizoen
Motorboot of zeilboot, komende winter heeft je schip weer aandacht nodig. Als steuntje in
de rug stelden wij deze winterklus-checklist samen, handig om aan boord te hebben. Alle
klussen gelden voor motor- en zeilboot, behalve uiteraard die onder het kopje ‘Tuigage’.
Samenstelling Jeff Hollestelle, Bert Bosman
MOTOR



















Motorolie verversen
Oliefilter en brandstoffilter vernieuwen
Waterafscheider aftappen
Oliepeil keerkoppeling controleren
Olie keerkoppeling eventueel verversen
Wierfilter reinigen
Koelwaterpomp-impeller controleren of vervangen
Beluchter koelsysteem controleren
Anodes in buitenboordkoeling controleren en zo nodig vervangen
Koelvloeistof indirecte koeling controleren
Slangen controleren op lekkage
V-snaren op spanning brengen
V-snaren vervangen indien nodig
Klepspeling meten
Schroefasafdichting controleren
Manchet saildrive controleren en indien nodig vervangen
Motorhendel smeren
Motorbedieningskabels controleren

TECHNIEK













Olie hydraulisch stuurwerk bijvullen
Stuurwerk: kettingen en kwadrant controleren
Accu’s controleren en eventueel bijvullen met gedestilleerd water
Gasinstallatie lekcontrole
Gasslangen vervangen indien ouder dan drie jaar
Gasbun afvoer vrijmaken
Thermische beveiliging kooktoestel testen
Schoepenwiel log schoonmaken
Drinkwatertanks schoonmaken
Drinkwaterleidingen doorspoelen
Toiletpomp smeren
Toilet winterklaar maken

ONDERWATERSCHIP
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Losse verf en roest verwijderen
Contoleren op osmose, putcorrosie
Antifouling aanbrengen (voorjaar)
Anodes controleren; vervangen als 60% van de oorspronkelijke massa weg is
Huiddoorvoeren schoonmaken
Afsluiters invetten via huiddoorvoer
Schroefasspeling controleren
Schroef inspecteren op beschadigingen
Speling roer controleren
Standpijpen controleren (motorboot)
Boeg- en hekschroef schoonmaken
Kielbevestiging controleren (zeilboot)
Toilet winterklaar maken

ROMP EN DEK












Zodra uit water: romp schoonspuiten
Bruingele aanslag verwijderen
Gelcoat/verfwerk cleanen indien nodig
Verfwerk controleren en bijwerken
In de was zetten
Beslag, luiken en ramen controleren
Rubbers dekluiken invetten
Reling controleren
Teakdek naden inspecteren
Teakdek (voorzichtig) schoonmaken
Eventueel teak in de olie zetten

UITRUSTING























Scheepsdocumenten controleren
Meerlijnen controleren
Stootwillen schoonmaken en oppompen
Ankerbak schoonmaken
Anker en sluitingen controleren
Ankerlijn en ketting controleren
Ankerlier schoonmaken en smeren
Bilgepomp(en) controleren
Reddingvlot inspecteren of laten keuren
Reddingvesten controleren of laten keuren
Brandblussers controleren of laten keuren
Noodvuurwerk; datum controleren en aanvullen
Kaarten en almanakken updaten
Plotter: elektronische kaart-update bestellen en installeren
Bijboot opblazen en controleren op lekkage
Servicebeurt voor buitenboordmotor
Zeilmes schoonmaken en invetten
Zaklampen voorzien van batterijen (voorjaar)
EHBO-kist aanvullen
Voorraad schroeven en bouten aanvullen
Boordgereedschapskist nalopen
Voorraad splitpennen e.d. aanvullen (zeilboot)

TUIGAGE
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Verstaging controleren
Spanners, ogen en terminals controleren
Splitpennen en bevestigingen controleren
Mast controleren op beschadigingen en deuken
Zalingen controleren op beschadigingen
Bevestiging beslag controleren
Mastspoor inwendig schoonmaken
Blokken en schijven schoonmaken
Valstoppers schoonmaken
Lieren schoonmaken en smeren
Rolreefinstallatie schoonmaken en smeren
Zeilen en naden controleren op slijtage
Lopend want controleren en zo nodig vervangen
Denk bij het klussen ook aan de PBM’s, de persoonlijke beschermingsmiddelen

