
Schoonmaak instructie boten RV de Hertog. 

 

Deze instructie bestaat uit 4 delen: 

1. Boten die redelijk schoon zijn  en gekleurde  boten  

2. Boten die wit zijn en gele aanslag hebben 

3. Houten boten .   

4. Slidings en riggers 

 

Algemeen: 

In de werkplaats staan in de blauwe krat op de tafel bij binnenkomst rechts alle schoonmaak spullen 

die nodig zijn .  

Indien de boten zeer dof zijn en niet meer blinkend te krijgen zijn , dit melden aan de mat cie . Dan 

gaan die met de machines en andere middelen aan de gang.   

Dit geldt ook voor de houten boten die dof zijn . Meestal moeten die dan opnieuw gelakt worden   

 

 



Boten die redelijk schoon zijn en gekleurde  

boten  

1. Goed afwassen met warm water met een beetje  

 schoonmaak azijn ,of 

 ontkalker of 

 Sint Marc  

in het water .  Een a twee dopjes is voldoende . 

2. Dan droog maken .  

3. Vervolgens neem je Wash and Wax van Yachtcare en handel  je volgens de instructie op de 

fles , daarna    neem je  Liquid Wax van Yachtcare doe dit op  een ( klein beetje vochtige ) 

doek , en wrijft net zo lang totdat er een witte waas over de boot ligt . 

4. Daarna uitwrijven totdat de boot weer blinkt. 

 

BINNENKANT / BOVENKANT, DEK van de BOOT . 

In principe ook weer eerst de boot schoonmaken met warm water met wat ontkalker erin , 

schoonmaak azijn dan wel een beetje Sint Marc .   

Vervolgens drogen en in de was zetten. Zie boven . 

 

  

 



Boten die wit zijn en gele aanslag hebben 

1. Goed afwassen met warm water met een beetje  

 schoonmaak azijn , of 

 ontkalker of 

 Sint Marc  

in het water .  Een a twee dopjes is voldoende . 

2. Dan droog maken .  

3. LET OP HANDSCHOENEN AAN ER ZIT ZUUR IN !! 

Met Antigeel van Yachtcare  op een schone doek steeds een beetje opbrengen   met 

draaiende beweging , in laten werken en zie daar het resultaat, de gele aanslag verdwijnt! 

Zo hele boot doen  totdat gele aanslag weg is . Bij zeer hardnekkige aanslag op de randen 

gebruik je Commandant 4 , groene bus . Dit is een polijstmiddel en mag niet op andere delen 

van de huid gebruikt worden!  

4. Daarna de boot weer afwassen met warm water .  

5. Vervolgens neem je Wash and Wax van Yachtcare en handel je volgens de instructie op de 

fles , daarna neem je Liquid Wax van Yachtcare  en doe je dat op  een ( klein beetje vochtige ) 

doek ,  en wrijf  net zo lang totdat er een witte waas  over de boot ligt  en de wax ingetrokken 

is en droog . 

6. Daarna uitwrijven totdat de boot weer blinkt. 

 BINNENKANT / BOVENKANT, DEK van de BOOT . 

 In principe ook weer eerst de boot schoonmaken met warm water met wat ontkalker erin , 

schoonmaak azijn dan wel een beetje Sint Marc .   

Indien gele aanslag niet verdwijnt:  zie bovenstaande instructie met Commandant 4.. 

 Vooral randen waar hardnekkige kalkaanslag zit goed schoonmaken eventueel met Antigeel 

behandelen  en zo nodig  met wat Commandant 4  en daarna in de wax zetten. 

 

 



Houten boten 

ALLEEN GOED AFWASSEN MET LAUWWARM WATER  en beetje schoonmaakmiddel 

 schoonmaak azijn , of 

 ontkalker dan wel  

 Sint Marc in het water .  

Een a twee dopjes is voldoende . 

Dan droog maken .  Blijft de boot dof dan melden aan de mat cie . 

  

 



Slidings  en riggers 

 Goed afwassen met warm water met een beetje  

 schoonmaak azijn , of 

 ontkalker of 

 Sint Marc  

in het water .  Twee a drie dopjes is voldoende . 

Dan droog maken .  

Dit is een vies karwei dus handschoenen aan . 

GEEN SCHUURPAPIER, COMMANDANT, SCHUURSPONSJES  OF STAALWOL GEBRUIKEN. 

Er ontstaan dan kleine krasjes in de slidings die nog sneller het vuil verzamelen en dan is 

schoonmaken niet meer mogelijk en moeten de slidings vervangen worden!! 
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