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Vaarklaar maken motorboot
Accu's:
• Zorg dat alle cellen goed gevuld zijn met gedestilleerd water.
• Sluit alle accu's weer aan op het boordnet of de motor (startaccu).
Afvoerputjes:
• Douche-afvoerbak filter en pomp en schoonmaken. Hierna met
een paar liter schoon water doorspoelen.
• Wasbakafvoer schoonspoelen met een paar liter schoon water.
Toilet:
• Losgemaakte slangen weer bevestigen.
• Alle afsluiters openen en toilet doorspoelen.
• Test eerst het doorspoelen van water door direct onder water te
lozen.
• Hierna een paar liter water in de vuilwatertank pompen, en de
vuilwatertank hierna weer leeg maken.
Vers water tank:
• Geopende kranen sluiten.
• Waterpomp weer aansluiten.
• Tank vullen met schoon water, minimaal zoveel dat de boiler weer
water heeft en een paar liter water in de tank staat.
• Eventueel de tank reinigen door azijn aan water toe te voegen. Dit
24 uur laten staan en daarna de tank met ruim water weer
doorspoelen en opnieuw vullen.
• Vergeet niet de zekering van de boiler weer om te zetten wanneer
je de boiler weer warm wilt laten worden via de walstroom.
Uitlaat:
• Afsluiter van aanvoerslang tot aan wierpot openen.
• Motor starten en zo de uitlaat weer schoonspoelen.
Motor:
• Olie controleren of zelfs vervangen.
• Koelvloeistof controleren of zelfs vervangen.
• Alle filters (groffilter, brandstoffilter), welke bedoeld zijn om vocht
uit de brandstof te halen, van het opgevangen water ontdoen.
• Wanneer je dieseltank een zgn. waterzak heeft, deze aftappen.
• De motor een korte periode laten draaien, zodat het ergste vuil
nog door je oude filters wordt opgevangen. Hierna de filters
vervangen.
• Impeller nakijken en eventueel vervangen.
• Tijdens de eerste paar vaaruren regelmatig controleren of het
groffilter geen water bevat en anders regelmatig legen.

Bilge:
• Bilge goed droog en schoonmaken. De 1e lekkages van nieuwe
filters of nieuwe afsluiters, zijn zo sneller op te merken.
• Bilgepomp loshalen van de basis en schoonmaken.
Dekbeslag:
• Alle los gemaakte dekbeslag, zoals mastjes, evt. scheepshoorn,
weer bevestigen.
• Fenders controleren op lekkages en deze vervangen indien nodig.
Anders goed schoonmaken met zeepsop, zodat achtergebleven vuil
en zand je boot niet kan beschadigen.
• Gebruikte landvasten controleren en vervangen indien nodig.

Deze tips zijn gemaakt door Raimond Kollman en geplaatst op de
site http://www.vaargelijk.nl als hulp bij het vaarklaar maken van
een boot.
Er kunnen geen rechten aan dit document ontleend worden.
Iedereen moet doen met deze tips wat hij/zij zelf wil.
Heb je zelf nog een tip en wil je deze doorgeven, dan kan dit
doorgegeven worden via de eerdergenoemde site.

