
Stappenplan Boten reinigen en poetsen 

 

Wat heb je nodig per onderdeel: 

1. schragen 

2. slidingpapier 

3. latex handschoenen, Anti-kalk, Anti-gelb (oxaalzuur), doekjes, droogdoek 

4. Seapower (polijstende was), inwrijfdoeken, uitwrijfdoeken. 

Houd de verschillende doeken gescheiden van elkaar.  

Wat heb je zéker niet nodig: schuursponsje..... op Die Leythe never nooit niet! 

 

1. Leg de boot klaar 

- Leg de boot (liefst buiten) op schragen. Binnen bereik van de waterslang, zo mogelijk niet in de zon en liefst 

zo dat andere boten ernaast kunnen liggen en naar binnen/buiten kunnen.  

- Haal bankje(s) en voetenbord(en) uit de boot (kijk goed hoe de schroeven zitten zodat je het weer makkelijk 

kan terugzetten). Leg deze apart om straks schoon te maken. 

- Draai de luchtkamers dicht. 

 

2. Slidings reinigen:  
- Latex handscoenen aandoen 

- Slidings en wieltjes van bankjes worden gereinigd met slidingpapier en beetje water. (nooit met schuurspons!) 

 

3. Kalk en gele aanslag verwijderen 
- Latex handschoenen aandoen 

- Bij grote of zware boten is het praktischer om eerst de boven/binnenkant of onder/buitenkant te doen en na het 

in de was zetten, de boot om te draaien. Je doorloopt dan twee keer de stappen 3 en 4. 

- Met spuitfles Anti-Kalk hele boot (behalve de slidings) zowel van binnen als van buiten inspuiten en met de 

(gehandschoende) hand verspreiden.  

Ca. 10 minuten laten inwerken 

- Met een natte spons nawrijven, waar kalkophoping zit kun je ook met een afwas- of tandenborstel de kalk 

lospoetsen. 

- Afspoelen met kraanwater (met de slang). Meestal is de boot nu schoon.  

- Gele plekken op de romp en kalksporen die er nu nog zitten verwijder je met Anti-gelb (handschoenen 

aanhouden!). Breng het aan op een schone inpoetsdoek en wrijf de plekken ermee in. Ca 10 minuten laten 

inwerken.     

- Grondig afspoelen met kraanwater 

- Boot geheel droog maken 

 

4. In de was zetten 
- De boot eerst helemaal droog maken voordat je haar in de was zet. 

- Zowel de onderkant als bovenkant (dekjes, dus niet de kuip) heeft baat bij in de was gezet te worden. Niet 

meenemen: Slidings, hout, metaal en plastic.  

- Draag Latex handschoenen om je handen te beschermen. 

- Zorg ervoor dat de Seapower wasfles niet omvalt; plaats ze bijvoorbeeld in een leeg conservenblik 

- Beetje was op inwrijfdoek doen en klein stukje boot krachtig inwrijven. Je brengt daarmee een beschermlaagje 

aan op de boot en vult poriën op zodat de boot extra glad wordt.   

- Zodra de was op het ingewreven deel wit is opgedroogd: uitwrijven met een zachte droge doek (uitpoetsdoek).  

Let op: als er zon op de boot staat, kan de was erin branden, het is dan extra belangrijk om het snel uit te 

poetsen.  

- Raadzaam is om deel voor deel in de was te zetten en uit te poetsen, niet de hele boot in één keer, zodat de 

ingewreven was er niet te lang op zit voordat je het uitpoetst. 

 

Afronden:  

- Als het goed is, is de boot weer glanzend en voelt deze egaal en glad aan.  

- Plaats de voetenborden en bankjes terug in de boot.  

- Als je tijdens het werk schade aan de boot hebt gevonden: meld deze in MyFleet.  
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