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Concept, lay-out en uitvoering van deze handleiding: 

Hamer Expertise & Advies, Aalsmeer,  

info@bootkeuren.nl

www.bootkeuren.nl  

voldoet aan en overtreft de eisen uit ISO 10240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wijzigingen in specificaties zijn te allen tijde voorbehouden. 
 
Aan deze handleiding kunnen geen rechten ontleend worden. 
 
In sommige schema's en/of foto's zijn opties zichtbaar die niet tot de standaard levering behoren. 
 
De producent accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit de letterlijke tekst van deze 
handleiding  wanneer redelijkheid en billijkheid prevaleren boven de letterlijke tekst. Ook kan geen enkele 
verantwoordelijkheid geaccepteerd worden voor schade die het directe of indirecte gevolg is van na de bouw van dit 
vaartuig aangebrachte wijzigingen aan dit vaartuig. 

,

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch,  mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en / of de 
uitgever. 

mailto:info@bootkeuren.nl
http://www.bootkeuren.nl/
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1.1 INTRODUCTIE  

 
Gefeliciteerd met de aanschaf van de Makma Commandeur. 

 
Deze handleiding is bedoeld om u uitleg te geven over de Makma Commandeur en om u te helpen 
veilig en met plezier gebruik van uw jacht te maken. Zij bevat bijzonderheden over het vaartuig, 
de meegeleverde of gemonteerde uitrusting, de technische installaties en informatie over 
gebruik en onderhoud hiervan. Lees de handleiding zorgvuldig door en maak u vertrouwd met het 
vaartuig voordat u het gebruikt. 
 
Zelfs wanneer alles gepland en ontworpen is rond de veiligheid van schip en opvarenden blijft het 
varen sterk afhankelijk van weersomstandigheden, zeecondities en de ervaring en conditie van de 
bemanning.  
 
Condities in de ontwerpcategorieën A, B en C variëren van orkaan tot zwaar weer en bergen altijd 
de mogelijkheid in zich van een uitzonderlijk grote, sterke golf of windstoot. Alleen een fitte en 
kundige bemanning op een degelijk, goed onderhouden schip kan met enig vertrouwen deze 
omstandigheden aan. 
 
De zee is niet de natuurlijke habitat van de mens; ze zal haar kracht en sterkte moeten 
respecteren. 
 
Breng uzelf altijd op de hoogte van het weerbericht alvorens uit te varen en zorg ervoor dat 
schip en bemanning geschikt zijn voor de te verwachten weerscondities. 
 
Laat alle werkzaamheden aan boord uitvoeren door gekwalificeerd personeel en verander het 
schip niet op wezenlijke punten zonder daarover schriftelijk met de werf overlegd te hebben. 
Goed en regelmatig onderhoud is van essentieel belang maar bedenk u dat ook uw boot met de 
jaren ouder zal worden; pas uw vaargedrag daaraan aan. 
 
Maak uzelf eerst vertrouwd met de vaareigenschappen van de Makma Commandeur voordat u 
zelfstandig het roer in handen neemt. Informatie over vaarcursussen kunt u opvragen bij 
instanties als de ANWB, KNWV of lokale watersport verenigingen. 
In veel landen is een vaarbewijs of dito certificaat vereist om gebruik te mogen maken van het 
vaarwater.  Zorg dat u de vereiste papieren in orde heeft voor u uitvaart. 
Voorrangregels op het water zijn onder andere beschreven in de International IMO Colreg; deze 
kennis moet u paraat hebben en het verdient aanbeveling een exemplaar ervan aan boord te 
hebben. 
 

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN OP EEN VEILIGE  

PLAATS AAN BOORD EN GEEF HEM AAN DE NIEUWE EIGENAAR  

ALS U DE BOOT VERKOOPT. 

 
Gebruik bij alle onderhouds- en reparatie werkzaamheden aan uw boot de juiste apparatuur, de goede materialen met de 
juiste specificaties en laat alleen werkzaamheden uitvoeren aan uw schip door bekwame en vakkundige mensen.  
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1.2 OVER DEZE HANDLEIDING 

 

1.2.1 Waarschuwingen 

In deze handleiding zijn aanduidingen opgenomen over gevaar, waarschuwingen en attenties. 
Deze zijn als volgt herkenbaar: 
 

Duidt op een zeer ernstig direct gevaar met een grote kans op 
dodelijk of onherstelbaar letsel als gevolg, indien geen passende 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen  

 

 
 
Duidt op een direct gevaar met een grote kans op letsel als 
gevolg, indien geen passende voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen  

 

 
 
Duidt op een geheugensteun voor veiligheidsmaatregelen of 
vestigt de aandacht op onveilige handelingen die zouden kunnen 
leiden tot persoonlijk letsel of tot schade aan het vaartuig of 
toebehoren.  

 

 
 

1.2.2 Symbolen 

In de handleiding of aan boord van de boot zijn diverse symbolen aangebracht. De betekenis 
ervan:  
 
 

 
 "Zie de manual”. Hier wordt de manual van de betreffende leverancier 

van het onderwerp in kwestie bedoeld. 
   

  “zie schema” opgenomen in of bij de handleiding. 

   

 

 Het CE-merk staat voor "Conformité Européenne", hetgeen onder 
andere inhoudt, dat het product, waarop dit merkteken is aangebracht 
voldoet aan een aantal essentiële eisen, en dat het vrij binnen de 
Europese Gemeenschap verhandeld mag worden. 

   

 

 
geeft een nood-uitgang aan – of een vluchtroute 
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open vuur (en roken) verboden 

   

 

 
pas op (algemene waarschuwing)  Ook:  risico van hoge temperaturen, 
verbrandingsrisico 

   

 

 

gevaar voor elektrische schok 

   

 

 

pas op, brandrisico 

   

 

 
pas op, explosie gevaar 

   

 

 

pas op, gevaar voor koolmonoxide vergiftiging 

   

 

 
pas op, gevaar, draaiende schroef (propeller) 

   
 instructie voor motorruimte blower: laat 4 minuten de blower draaien 

alvorens de motor te starten. Let op, explosie gevaar ! 

   

 

 

uitpomp faciliteit of uitpomp punt voor vuilwatertanks 

   

 

 

motor start 
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geeft de bedieningsrichting aan van de bedieningshandel 

   

 

 “belading”, in de vorm van bagage en uitrusting, vaak te combineren met 
de personen aan boord 

   

 

 
“maximum aanbevolen aantal personen”   (lees: het maximale, door de 
producent aanbevolen aantal personen aan boord, tijdens het varen) 

   

 

 “vluchtroute” of ”vluchtopening” voor het verlaten van het vaartuig   
(bijvoorbeeld in geval van brand) 
 

   

 

 
“maximale vermogen” (van de  aan te hangen motor) 
 

   

 

 

gevaar voor hoge temperaturen 
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1.2.3 schema's en tekeningen 

In de tekst van deze handleiding wordt verwezen naar schema's en tekeningen. Deze verwijzing 
wordt gemaakt met het symbool . Deze zijn, waar mogelijk, opgenomen in de tekst van deze 
handleiding of als bijlagen. Indien als bijlage bijgevoegd maken deze schema's en onlosmakelijk 
onderdeel uit van deze handleiding. 
 
 

1.2.4 manuals 

Een lijst waarop u kunt invullen welke meegeleverde manuals bij het schip horen, vindt u achter in 
deze handleiding op bladzijde 88.  
Alle manuals maken een onlosmakelijk geheel met deze handleiding. Wanneer in de tekst van deze 
handleiding verwezen wordt naar een manual, dan wordt ook wel het symbool  gebruikt. 
 
 

1.2.5 voor / achter 

Wanneer in deze handleiding gesproken wordt over 'voor' als in: " aan de voorkant van ….", dan 
wordt gerefereerd aan de voorkant van het schip. Evenzo geldt dit voor 'achter'. 
Als er gesproken wordt over 'links', dan is dit bakboord, en voor 'rechts' kan stuurboord 
ingevuld worden.  
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1.2.6 nautische termen en omrekenfactoren 

Hieronder wordt een lijst gegeven met enkele veel gebruikte nautische termen en enkele 
omrekenfactoren voor eenheden die in deze handleiding of in de handleidingen van 
toeleveranciers zijn gebruikt.  
 

NAUTISCHE TERMINOLOGIE 
AC Alternating Current = wisselspanning 
afsluiter kraan / ventiel 
anti-fouling aangroeiwerende verf voor op het onderwaterschip 
Bakboord De linkerzijde van het schip, wanneer u kijkt in de vaarrichting van het schip 
DC Direct Current = gelijkstroom 
huiddoorvoer een doorvoering door de huid van het schip 
grondtakel anker en anker ketting / -lijn 
Keerkoppeling De ‘versnellingsbak’. Hiermee wordt de draairichting van de schroef 

omgekeerd, om vooruit en achteruit te kunnen varen. Vaak zit er in de 
keerkoppeling ook een reductie: de motor draait met een hoger toerental dan 
de schroefas 

lenzen het uit de boot halen / pompen / scheppen van water 
Lijzijde Waar de wind naar toe blaast 
Loefzijde Waar de wind vandaan komt 
Propeller De schroef. Zorgt voor de voortstuwing in het water 
r.p.m. toeren (omwentelingen) per minuut 
Roer 'aan boord' Maximale roeruitslag 
roerkoning de as van het roerblad 
Stuurboord De rechterzijde van het schip, wanneer u kijkt in de vaarrichting van het 

schip 
 
 
OMREKENFACTOREN 
  is gelijk aan  
1 PK  paardenkracht 0.735 kW   kilowatt 
1 knoop 1 zeemijl per uur (= 1,852 km/h) 
1 knoop 0,514 meter/seconde 
1 zeemijl 1852 meter 
1 kPa  kilo-Pascal 0.01 bar  
1 bar 14,5 psi   (pound/square inch) 
1 N   Newton 0,102 kgf 
1 ft  voet 0,3048 meter 
1 yd   yard 0,9144 meter 
1 inch 25,4 mm   millimeter 
1 lb   pound 453,6 gram 
1 Imp. gallon  (UK) (=4 qt) 4,545 liter 
1 US gallon 3,785 liter 
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1.3 TYPE EN IDENTIFICATIE VAARTUIG 

1.3.1 CIN-code 

Deze zogenaamde CIN-code (Craft  Identification Number) is aangebracht op de romp aan de 
rechterbovenzijde van de spiegel (achterzijde vaartuig).  
De gegevens die 'verwerkt' zijn in de CIN-code zijn onder andere: 
• de naam van de werf 
• het type schip 
• serienummer of bouwnummer 
• datum van productie 
• modeljaar 
De CIN-code van uw vaartuig is vermeld op de VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING, zie 
onder hoofdstuk 8 op pagina 77. 
 
beschadig deze code niet en zorg dat ze altijd leesbaar blijft   

 

1.3.2 Plaatje van de bouwer 

In de boot op het dashboard, is het bouwersplaatje aangebracht.  
Dit plaatje bevat belangrijke informatie en mag niet verwijderd worden. 
Op dit plaatje staan (onder andere) de volgende gegevens: 
• naam van de bouwer van de boot 
• CE-markering  
• ontwerpcategorie vaartuig  
• Maximum aanbevolen aantal personen aan boord tijdens het varen 
• Maximale belading van de boot 
Zie voor de specifieke gegevens blz. 16 
Let op: zie voor de maximale belading ook sectie 4.1. 
 
 

1.3.3 Producent 

De term ‘producent’ is gebruikt in de Wet Pleziervaartuigen om aan te duiden wie de 
rechtspersoon is die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product. 
De producent is:  
Makma Yachting bv 
Zoeterwoudseweg 21 – D 
2321 GM  Leiden 
Tel: 071-5791080 
e-mail: info@makma.nl  
URL : www.makma.nl  
 

mailto:info@makma.nl
http://www.makma.nl/
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1.4 CATEGORIE INDELING VAARTUIG 

 
Uw Makma Commandeur voldoet aan strenge eisen, vastgelegd in de Wet Pleziervaartuigen, welke 
voortgekomen is uit de Europese Richtlijn no. 94/25 EG. Hierin zijn een aantal essentiële eisen 
geformuleerd, waaraan voldaan is, door te bouwen volgens internationaal geaccepteerde ISO-
normen1. Een opsomming van deze normen is gegeven op pagina 77, onder het hoofdstuk: 
"Verklaring van overeenstemming". 
 
De Makma Commandeur is ontworpen en gebouwd voor gebruik in een specifieke 
ontwerpcategorie, zoals aangegeven staat in sectie 2.1.  
Deze categorie-indeling is conform de Europese Richtlijn no. 94/25 EG en geeft de volgende 
omschrijvingen van deze categorieën: 
 
Categorie A – “oceaan”: ontworpen voor lange reizen, waarbij de windkracht meer dan 8 
Beaufort en de karakteristieke golfhoogte meer dan 4 meter kunnen bedragen, maar waarbij 
zich geen abnormale omstandigheden voordoen, met dien verstande dat de vaartuigen 
grotendeels zelfstandig opereren. 
 
Categorie B – “zee”: ontworpen voor zeereizen bij een mogelijke windkracht tot en met 8 
Beaufort en een mogelijke karakteristieke golfhoogte tot en met 4 meter. 
 
Categorie C – “kust”: ontworpen voor het varen in kustwateren, grote baaien, riviermondingen, 
meren en rivieren bij een mogelijke windkracht tot en met 6 Beaufort en een mogelijke 
karakteristieke golfhoogte tot en met 2 meter. 
 
Categorie D – “beschut”: ontworpen voor de vaart in beschutte wateren onder de kust, in kleine 
baaien, op kleine meren, rivieren en kanalen bij ten hoogste windkracht 4 en een significante 
golfhoogte van maximaal 0,3 m, die incidenteel, bijvoorbeeld ten gevolge van passerende 
vaartuigen, maximaal 0,5 m kan bedragen. 
 
Noot: gemiddelde golfhoogte is ongeveer gelijk aan 0,7 x de karakteristieke golfhoogte. 
 
Bij de categorie indeling is uitgegaan van een goed onderhouden schip en een kundige en fitte 
bemanning.

                                                 
1 deze normen worden geharmoniseerd, waardoor ze direct onder de werking van de Richtlijn, en van de Wet 
Pleziervaartuigen vallen. 
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2.1 AFMETINGEN EN GEWICHTEN 

Makma Commandeur opm. 

lengte over alles  10.50 m  
lengte romp  10 m = Lh conform ISO 8666 
lengte waterlijn  9.45 m  
breedte  3.25 m  
diepgang ca. 0,70 m  
kruiphoogte ca. 1,55 m  

afhankelijk van de belading kunnen diepgang en kruiphoogte ca. 10 cm variëren 
gewicht  (leeg schip) ca. 3 ton  
drinkwater ................... liter (in te vullen per schip) 
dieselolie  110 liter standaard 1  tank 
    
gegevens op plaatje van de bouwer:    
max. aantal personen 10  zie sectie 4.1.2 
max. belading 1100 kg zie sectie 4.1 
ontwerpcategorie C   
 

2.2 CONSERVERING 

De buitenlaag van de Makma Commandeur is een kleurechte gelcoat. Dit is een polyesterhars 
voorzien van kleurpigmenten, die het onderliggende polyester laminaat beschermt. 
Gelakt houtwerk is voorzien van een aantal basislagen en afgewerkt met een klassieke 1-
componenten aflak met UV filter. 
 
 

2.2.1 anodes 

Op uw Makma Commandeur kunnen zijn anodes 
aangebracht: 
• op de schroefnaaf  
• aan de schroefas 
• op de naaf van de boegschroef – zie foto. 
 
• Let op dat u bij vervanging de juiste soort 

anodes toepast. Vervang de anodes niet door 
een ander type zonder overleg hierover met mensen die bekend zijn met het lokale water 
waar u vaart.  

• Controleer de anodes minimaal jaarlijks, zeker wanneer op zout water gevaren wordt 
• Een anode dient vervangen te worden wanneer deze voor meer dan de helft is opgebruikt. 
• Wanneer een anode bij inspectie is aangegroeid en/of een dikke kalkachtige aanslag heeft, 

dan is de anode niet actief (geweest). Raadpleeg een deskundige. 
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33  IINNSSTTAALLLLAATTIIEESS  ::  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  EENN  

WWEERRKKIINNGG  
Algemeen: 

In dit hoofdstuk zijn de beschrijvingen van de installaties opgenomen. 
Bij elke installatie is een hoofdstuk opgenomen, getiteld "OP&W ……..", dit betekent: 
"Onderhoud, Problemen & Winterklaar maken". In deze secties is beschreven het reguliere 
onderhoud, wat te doen als er problemen zijn met dat onderdeel, en welke voorzorgsmaatregelen 
genomen moeten worden voor het winter- en zomerklaar maken van het schip en de installaties 
aan boord. 

LET OP: BIJ DE BESCHRIJVINGEN VAN HET WINTERKLAAR MAKEN IS ER VAN UIT GEGAAN 

DAT HET SCHIP TE WATER BLIJFT (alhoewel dat niet aangeraden wordt). OVERWINTERT HET 

SCHIP OP DE WAL, DAN ZULLEN DE PROCEDURES OVEREENKOMSTIG AANGEPAST MOETEN 

WORDEN. 
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3.1 ONDERDEKS 

Onderstaand schema geeft de belangrijkste componenten weer van de installaties aan boord 
“onderdeks” 
 
 
 
 
 
 
 

Boegschroef

Watertanks

Drinkwater pomp

Boordaccu
Dieseltank

Buffertank

Lenspomp

Pomp buffertank

Handlenspomp in kuip
Motorbediening

Startaccu
Brandblusser

Waterafscheider diesel
Waterslot en separator

Wierfilter

Motor in motorkist

Stuurcil inder
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3.2 BOVENDEKS 

Onderstaand schema geeft de belangrijkste componenten weer van de installaties aan boord 
“bovendeks” 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

= kikker

= dekdop / aansluiting

= zwemtrap 

Drinkwater

Diesel

2 luiken voor berging
van stootwil len en lijnen
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3.3 VOORTSTUWING / BESTURING 

 

3.3.1 hoofdmotor 

Uw Makma Commandeur is voorzien van een scheepsdieselmotor, die flexibel staat opgesteld op 
rubberen trillingdempers. Voor aanwijzingen over het starten en stoppen van de motor verwijzen 
wij naar de betreffende manual en naar blz. 49. Voor aanwijzingen over onderhoud, periodieke 
controles etc. verwijzen wij u naar het bij deze handleiding gevoegde instructieboekje van de 
motorfabrikant. Daar staan ook verdere gegevens van de motor vermeld. 
 
 

Makma Commandeur  opm. 

geïnstalleerde motor    
merk Yanmar   
type J4H4E  

motornummer ................................... (in te vullen) 
motorvermogen 40,5  /  56 kW  /  PK @3000 rpm 
aantal cilinders 4 in lijn   
brandstofverbruik Ca. 200 -250  gr/kWh * kruissnelheid 
koeling interkoeling koelsysteem met warmtewisselaar, koelvloeistof in 

motorsysteem 
keerkoppeling uitgevoerd als V-drive 
 
 
Ook in noodsituaties: draag voldoende gehoorbescherming bij 
openen van de motorruimte wanneer het schip in bedrijf is. Let 
op draaiende en/of hete delen van machines ! 

 

 
 
 

 

 

 

Yanmar motor  

(op foto met rechte keerkoppeling, 

op uw schip uitgevoerd met V-drive)  
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3.3.2 motoruitlaat systemen 

De hoofdmotor aan boord van de Makma Commandeur is voorzien van uitlaatsysteem als volgt:  
natte uitlaat met waterslot naast de motorruimte en uitlaat via achterschip naar buiten.  
De aansluitingen zijn gemaakt met hittebestendige rubberen uitlaatslang, zie ook het . 

 
Let op dat het deel van de uitlaat vlak bij de motor WEL heet 
kan worden. Wanneer motor loopt moet altijd water naar 
uitlaatinjectie stromen, anders verbrandt de uitlaatslang. 

 

 
 

 
principe tekening van de waterkoeling vann de 

uitlaatgassen en het waterslot in de uitlaat. 

 
 
 
 
Verander geen wezenlijke delen van het uitlaatsysteem om te 
voorkomen dat overeenstemming met de Richtlijn vervalt. 

 

 
 
In het uitlaatsysteem is tevens een water 
separator opgenomen. Hierin wordt het 
geïnjecteerde water uit de stroom uitlaatgassen 
afgescheiden; dit water loopt aan de onderzijde via 
een aparte huiddoorvoer weer overboord, terwijl 
de – nu gekoelde – uitlaatgassen aan de uitlaat naar 
buiten komen. Het uitlaat geluid wordt zo nog 
verder teruggebracht. 
 
In de schematische schets bij deze sectie is de 
werking van de separator aangegeven. 
 

 
 

separator en waterslot  

in het achterschip 
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3.3.3 motorkoeling  

Uw Makma Commandeur heeft een koelsysteem, waarbij 
door de motor koelvloeistof circuleert. Deze wordt gekoeld 
in een warmtewisselaar die op de motor is gemonteerd. 
Het daarvoor benodigde buitenwater wordt door het vlak 

aangezogen en passeert dan eerst het 
wierfilter. 
 
Zorg er altijd voor het wierfilter schoon te 
houden; reinig dit op gezette tijden. 
 
 
 

Wierfilter in de motorruimte 

 
 
 

Zorg ervoor dat de afsluiter onder het wierfilter altijd open staat 
voor u de motor start. 

 
 
 

 

 

3.3.4 asafdichting 

De afdichting van de as is uitgevoerd met een Volvo Penta seal. Dit is een eenvoudige maar 
uiterst doeltreffende afdichting, die minimaal onderhoud nodig heeft. Zie de meegeleverde  
van de leverancier. 

 

Zorg ervoor dat de afdichting ontlucht is na het te water laten 
voordat de u gaat varen: knijp met 2 vingers de seal bij elkaar, tot 
er lucht ontsnapt en een weinig water naar binnen loopt. 

 
 
 

 
 

 

3.3.5 besturing / roer  

Uw Makma Commandeur is voorzien van een 
hydraulische besturing, gekoppeld aan een 
aangehangen roer. Dit systeem heeft een 
hydraulische pomp, die de cilinder aan de 
roeras bedient.  
Deze besturing werkt direct en 
probleemloos.  
Controleer de goede werking van het 
systeem voordat u wegvaart. 
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3.3.6 noodstuur  

Uw Makma Commandeur is conform de eisen van de CE-markering standaard voorzien van een 
noodstuur mogelijkheid.  
 
Noodstuur gebruiken: 

• open toegang naar het stuurwerk 
• open de kortsluitkraan: tussen de aansluitingen aan de cilinder – zie foto;  
• plaats de noodhelmstok op het roer; 
• zorg voor voldoende uitkijk (1 man aan het 

roer, 1 man aan de motorbediening en 
voor de uitkijk) en vaar alleen met matige 
snelheid,  

• zorg voor goede communicatie tussen de 
persoon die de noodhelmstok bedient en 
degene die de motor bedient en uitkijk 
houdt. 

 
 
 
 
 

3.3.7 Boegschroef 

Om uw Makma Commandeur nog gemakkelijker te kunnen manoeuvreren is een elektrische 
boeschroef gemonteerd zie .  
 
De boegschroef is een dwars in het schip geplaatste buis, waarin een schroef gemonteerd zit, die 
twee kanten op kan draaien. (zie ook foto bij sectie 3.5.4 van deze handleiding). 
Wanneer de boegschroef ingeschakeld wordt, wordt water door de buis geperst en gezogen die 
het schip zijdelings zal bewegen. 
 
De boegschroef vraagt veel vermogen en mag niet continu 
worden ingeschakeld. Schakel de boegschroef slechts korte 
tijd in; uw schip heeft ook de tijd nodig om te reageren. 
 
Maak uzelf vertrouwd met de boegschroef op ruim water of 
waar u niemand hindert. 
 
De bediening van de boegschroef vind plaats door de 
joystick op het dashboard. 
 
 

boegschroef schematisch 
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3.3.8 OP&W voortstuwing, besturing, koelwatercircuit 

Voor het onderhoud aan de motor(-en) adviseren wij u om contact op te nemen met een 
gerenommeerde scheepsmotorenmonteur, bekend met het type motor in uw schip, bij u in de 
buurt. Houdt u er ook rekening mee dat de garantie van de fabrikant waarschijnlijk voorschrijft 
dat het onderhoud moet gebeuren door een door de fabrikant erkend bedrijf, of een dealer van 
het merk.  
 
onderhoud: 
• controleer schroefasafdichting: Geen lekkage is OK, lekkage is niet OK. 
• controleer het goed functioneren van de hydraulische besturing, controleer alle 

aansluitingen. 
• motor en keerkoppeling: zie de betreffende manuals. ( ), zie bijlagen. 
• bedien kortsluitkraan van het stuurwerk een aantal maal om vastzitten te voorkomen. 
problemen: 
• Zie de betreffende manual ( ). 
• motor start niet: zie ook onder sectie 4.5.3 
winterklaar maken:  

• controleer vorstbescherming van koelwater in het inwendige motorcircuit 
• maak buitenwater systeem winterklaar door af te tappen of door te vullen met antivries 

(alleen nodzakelijk bij erge vorst omdat de bunkoeler diep in het schip zit. 
• tap het watersysteem van de waterinjectie voor de uitlaat af 
zomerklaar maken: 

• maak de motor zomerklaar zoals omschreven in de manual ( ) 
• sluit alle slangen weer aan, vang eventueel gebruikte koelvloeistof op! Dit is klein chemisch 

afval ! 
overig: 
• volg de instructies in de manuals ( ) 
 
 
 

motorbediening en joystick 

boegschroef 
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3.4 BRANDSTOF SYSTEEM 

 

3.4.1 lay-out brandstof systeem 

Uw Makma Commandeur is uitgerust met een kunststof tank onder de vloer in de kuip. 
 

 
 
In de aanvoerleiding naar de hoofdmotor is een brandstof voorfilter/ waterafscheider 
opgenomen, zie sectie 3.4.3 voor details. 
 
De vulopening van de tank is afgesloten met een vuldop, in het gangboord. Zie sectie 3.2 voor 
details. 
 
De tank heeft een permanente ontluchting, die met een opwaartse lus uitkomt in de zijde van het 
schip. 
 
Dieselolie moet behandeld worden als chemisch afval 
Voorkom lozing van diesel in het oppervlaktewater; dit is strafbaar 

 

 

Waterafscheider / grof filter

Afsluiter in systeem

Vulopening gangboord
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3.4.2 brandstof vullen 

Tip : houd altijd oliedoeken bij de hand wanneer er diesel getankt wordt. 
Tip : spoel eerst het dek met water alvorens te tanken; eventueel gemorste diesel hecht zich zo 
niet in/aan het dek. 
 
De tank wordt gevuld via de vuldop met het opschrift "DIESEL".  
 
Deze vuldop bevindt zich in het gangboord , zie schema sectie 3.2 : “bovendeks”. 
 

LET EROP DAT U ALLEEN DIESEL TANKT VAN GOEDE KWALITEIT EN LIEFST 

BIJ EEN POMP VAN EEN GERENOMMEERD MERK.  
 

Controleer voordat u gaat tanken het niveau in de tank.  
 
Bunker niet de volledige hoeveelheid die in de tank kan met een voluit stromende vulslang, maar 
verminder de vulsnelheid wanneer de tank vol 
raakt. 
 
 

tank vuldop 

 
 
 
Vullen: 

• controleer de inhoud van de tank en schat in 
hoeveel liter er gebunkerd kan worden; 

• open de vuldop; 
• vul de tank; 
• wanneer de tank bijna vol is, wacht dan een minuutje om eventueel gevormd schuim weg te 

laten trekken.  
• Vul de tank niet tot de laatste liter omdat bij temperatuurswisselingen anders de 

mogelijkheid bestaat dat de tank over kan lopen; 
• sluit vuldop van vulopening 
• (maak aantekening in het logboek) 
• mocht er toch onverhoopt diesel gemorst worden, zie dan de sectie 6.14. 
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3.4.3 waterafscheider / filter 

In het brandstofsysteem is een groffilter / waterafscheider( ) opgenomen voor de 
hoofdmotor. 
 
Zo'n gecombineerde afscheider/filter zorgt ervoor dat eventueel 
water dat zich in de diesel bevindt, afgescheiden wordt en dat de 
dieselolie gefilterd wordt.  
 
Aan de motor zelf bevindt zich een fijn filter, wat de dieselolie nog 
een laatste maal filtert voordat het in de brandstofpomp van de 
motor komt. 
 
 

schematische weergeve waterafscheider 
 
 
 
 
 
Zie voor onderhoud en reiniging van deze afscheider de 
betreffende manual, zie bijlagen.  
Voor onderhoud aan het fijnfilter, zie de manual van de motor. 
 
 
Noot: Het gebruiken van rode diesel voor de hoofdmotor is voor particulieren verboden in 
Nederland. 
 
 

waterafscheider in het achterschip 

 
 
 
 
 

3.4.4 aftap 

Om af te tappen kan de afsluiter gebruikt worden 
aan de waterafscheider. 
 
Tap het systeem minimaal één keer per jaar af, om water dat zich verzameld heeft (condens) en 
andere ongerechtigheden uit het systeem te verwijderen. Wanneer veel gevaren wordt, of 
wanneer brandstof van twijfelachtige kwaliteit is getankt, zal het systeem vaker afgetapt 
moeten worden. 
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Aftappen: 
• (zie ook ) 
• open de aftapkraan (voorzichtig) en vang de uitstromende olie op in een doorzichtige fles / 

container. 
• controleer tijdens het aftappen of de olie helder is, en of deze water bevat. 
• zodra de afgetapte olie geheel helder is, zonder verontreiniging, de stop sluiten 
• maak aantekening in het logboek 
• behandel het afgetapte olie/water mengsel als KCA. 
 
Maak er een gewoonte van, om wanneer u het systeem op deze wijze aftapt, dat u dan ook de 
leeftijd van de verschillende brandstof filters controleert en deze ook aftapt indien nodig.  
Zie  voor vervangingsintervallen. 
 

 

3.4.5 tankinhoudsmeting  

De inhoud van de tanks wordt bepaald door het aflezen van de niveaumeter – naast de 
motorinstrumenten.  
 
Houd rekening met mogelijke afwijkingen als gevolg van de vorm van de tank, de trim- en 
hellingshoek van het schip 
Maak regelmatig aantekening in het logboek om een goede inschatting van uw bunker te krijgen. 
 

 

3.4.6 OP&W   brandstofsysteem 

onderhoud: 
• Zie de manuals van motor en filters ( ), zie pagina 88. 
• controleer alle slangen en aansluitingen jaarlijks en vervang bij twijfel. 
• vervang de filters in het systeem op de daarvoor aangegeven intervallen 
• tap het systeem regelmatig af om water e.d. uit het systeem te verwijderen 
• controleer alle aansluitingen in het systeem regelmatig op lekkage 
• zorg altijd voor voldoende reserve-filters 
• vervang de filters elke 250 draaiuren, minimaal jaarlijks 
• bedien alle afsluiters in het systeem zodat deze gangbaar blijven 
 
problemen: 
• filters raken snel vervuild: water, verontreiniging, of een bacterie in de olie kunnen voor 

verstopte filters zorgen 
• water in de olie: controleer alle aansluitingen, en ook de afdichtingen in de vuldop 
 
winterklaar maken: 
• vul de tanks om condensvorming in de tanks tegen te gaan 
• sluit de afsluiters in het systeem 
• het systeem behoeft verder geen specifieke zorg. 
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zomerklaar maken: 

• bedien alle afsluiters in het systeem een aantal maal, open de juiste afsluiters voor 
ingebruikname van het schip 

• controleer de conditie van de filters 
• controleer het gehele systeem op lekkage 
 
overig: 
• volg de instructies in de manuals ( ), zie pagina 88. 
 

 

 

 

 

 

brandstoftank onder de 

kuipvloer 
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3.5 DRINKWATER 

3.5.1 lay-out drinkwatersysteem 

Uw Makma Commandeur is uitgerust met een drinkwatersysteem ( ), bestaande uit een 2-tal 
gekoppelde kunststof tanks en een elektrische waterpomp.  
 
 

 
 
Let u er wel op dat tijdens de vorstperiode de vereiste maatregelen zijn getroffen om 
stukvriezen van de leidingen, kranen en diverse componenten te voorkomen. 
 
Wanneer de tank leegraakt en de pomp zou lucht in de 
aanzuigleiding krijgen, dan kan de pomp geen druk meer opbouwen 
in het systeem. De pomp slaat dan niet meer automatisch af. 
Voorkom dit; anders gaat de pomp stuk.  

 

Waterpomp

Ontluchting

Gootsteentje

Vuldop gangboord

Douche

 
 
 
 

Waterpomp en tanks in het vooronder 
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3.5.2 douche 

De  Makma Commandeur biedt u het comfort van een douche voor na het zwemmen.  
Volldig vlak weggewerkt in de onderste 
trede van de opstap aan stuurboord zult u 
geen last hebben van de douche wanneer 
deze niet gebruikt wordt. 
 
 

   Douche in onderste 

trede opstap 

 

 

3.5.3 vullen van de tank 

Zorg ervoor dat u de tank vult met 
drinkwater waarvan u in alle redelijkheid 
kan verwachten dat het van goede kwaliteit 
is. 
Er zijn in de handel diverse toevoegingen te 
koop, die u kunnen helpen bij het fris 
houden van het water in de tank. Informeer 
bij uw lokale watersport-leverancier.  
 
 

vullen drinkwater: 
• laat de slang, waarmee u water gaat tanken enige tijd doorlopen, zodat in ieder geval het 

water dat mogelijk al enige tijd in de slang staat eruit gestroomd is 
• maak de directe omgeving van de vuldop schoon 
• open de vuldop: zie schema in sectie 3.2 voor de plaats van de vuldop. 
• doe de slang in de vulopening, hierbij oppassend dat geen ongerechtigheden in de vulopening 

terecht komen 
• houd de inhoud van de tank in de gaten door de inhoudsmeter af te lezen (of door te 

luisteren naar het geluid van het instromende water als dat mogelijk is) 
• stop het vullen wanneer de tank vol is (hoeft niet helemaal vol) 
• haal de slang uit de vulopening 
• sluit de vuldop 
• (maak aantekening in het logboek). 
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3.5.4 OP&W drinkwatersysteem 

onderhoud: 
• zorg ervoor het water nooit te lang in de tank te laten om bederf tegen te gaan 
• Zie de manual van het hydrofoor en de pomp ( ), zie pagina 88.  
 
problemen: 
• Zie de manual van de pomp ( , zie pagina 88).  
 
winterklaar maken: 
• pomp de watertank leeg door een of meerdere kranen aan boord open te zetten en te laten 

lopen. 
let echter op de drinkwaterpomp niet te lang droog te laten lopen. 

• maak gehele systeem leeg door het door te blazen of af te tappen. 
• blaas bij elke kraan en aansluiting de leidingen door; 
• haal de slangen los van de drinkwaterpomp, laat deze even lopen om het water uit de pomp te 

krijgen, maak winterklaar conform beschrijving in de manual; 
 
zomerklaar maken: 

• sluit alle componenten weer aan, vul met schoon water en laat het systeem op druk komen, 
controleer alle aansluitingen op lekkage. 

overig: 
• volg de instructies in de manuals ( ). 
 
 
 
 
 

gootsteentje 
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3.6 AFVOEREN 

 

3.6.1 lay-out systeem 

Regen- en buiswater kunnen aan boord weglopen via een aantal afvoeren. 
De aansluitingen zijn schematich weergegeven in deze sectie. 
 
Water, dat via de kuipafvoeren wegloopt, komt terecht in de buffertank (onder de kuipvloer). In 
deze tank zit een vlotterschakelaar, die automatich de pomp, gekoppeld aan de buffertank zal 
AAN en UIT schakelen. De pomp is aangesloten op een huiddoorvoer boven de waterlijn aan 
bakboord zijde van het schip, zie ook sectie 3.10. 
 

 
Als u de boot zonder afdekking onbeheerd achterlaat zorgt alleen 
de pomp er voor dat de boot niet volloopt. Vertrouw daar niet op 
en zorg dat het schip altijd afgedekt is en niet kan vollopen. 

 

 

huiddoorvoer

Afvoer punt

Pomp

Gootsteen

Kuipafvoer

Dekafvoer

Buffertank
2 st kuipafvoer

2 st luikafvoer

Kuipafvoer
Dekafvoer

 
 

buffertank en pomp 

onder de kuipvloer 
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3.7 LENSINRICHTING 

 

3.7.1 lay-out lensinrichting 

Uw Makma Commandeur is uitgerust met een lenssysteem, bestaande uit tweetal afzonderlijk 
werkende pompen: 
• een electrische pomp, die geschakeld kan worden met een vlotterschakelaar 
• een handpomp, tegen de zijwand van de kuip bij het stuurwiel 
 
De electrische lenspomp wordt geschakeld vanaf de schakelaars bij de stuurstand: 
• 0 – uit – pomp zal niet AAN gaan, onafhankelijk van de vlotterschakelaar 
• AUTO – de vlotterschakelaar schakelt de pomp AAN en UIT 
I – de pomp gaat AAN, onafhankelijk van de vlotterschakelaar  
 
Een vlotterschakelaar zorgt er voor dat wanneer de pomp op “AUTOMATISCH” geschakeld 
staat, de pomp alleen zal AAN schakelen wanneer er zich daadwerkelijk water in de bilge 
bevindt. 
 
 

 
  
Controleer de bilge voordat de lenspomp gebruikt wordt. Als zich 
olie in de bilge bevindt, pomp dit dan niet overboord 

 

 
 

= huiddoorvoer

= vlotterschakelaar

= bilgepomp

= handlenspomp

= bilge
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 Vlotterschakelaar in de bilge 

 
 
 

3.7.2 handlenspomp 

Tegen de zijwand van de stuurkuip is een handlenspomp geplaatst. De aanzuig hiervan is een 
slang, die in de bilge het water opzuigt. 
 
 

3.7.3 blokkeren lenzen 

Wanneer de werking van de lenspompen geblokkeerd moet worden, bijvoorbeeld wanneer er niet 
overboord geloosd mag worden i.v.m. de inhoud van de bilge, dan moet betreffend stroomcircuit 
uitgeschakeld worden. 
 
 

3.7.4 OP&W lensinrichting 

onderhoud: 
• reinig de zuigkorven regelmatig 
• laat de pomp(-en) periodiek een hoeveelheid water verpompen ter controle van de pomp(-en) 
• Zie de manual van de lenspomp ( ) 
problemen: 
• er wordt geen water verpompt: controleer of de pomp draait wanneer de schakelaar bediend 

wordt (elektrische pomp) 
• Zie de manual van de lenspomp ( ) 
• pomp draait niet: controleer zekering* in bedieningspaneel 
winterklaar maken: 
• demonteer de pomp, maak deze winterklaar, maak leidingen en aansluitingen droog,  
zomerklaar maken: 

• monteer pomp, controleer aansluitingen, laat de pomp een hoeveelheid water verpompen en 
controleer de werking van de niveauschakelaars* 

overig: 
• volg de instructies in de manuals ( ) 
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3.8 ELEKTRA 

 

3.8.1 lay-out elektra 

Zie ook de meegeleverde manuals en het schema . 
Voor de benodigde energievoorziening is een uitgebreide gelijkstroom (DC) installatie 
geïnstalleerd. 
Deze installatie bestaat onder andere uit:  
• verschillende accu’s voor boordnet en startmotor, 
• complete navigatieverlichting. 
• de complete elektrische installatie is volledig gezekerd, zowel voor AC als voor DC. 
 
Er zijn hoofdschakelaars en aparte schakelaars voor de bediening van de diverse verbruikers.  
 

SPECIFICATIES  

boordcircuit DC 12 V    dubbelpolig 
start accu motor 1 x ca. 65 Ah  12 V  
boord accu’s 1 x ca 200 Ah  12 V    
hoofdzekeringen smeltzekeringen  
groeps zekeringen automaten  
navigatieverlichting 10 W  
identificatie van 
bedrading 

Iedere geleider in het systeem is te identificeren door het 
specifieke nummer, wat overeenkomt met de elektrische schema’s. 

 
Zie het elektrisch schema : , achterin deze handleiding. 
 
 

WEES VOORZICHTIG MET ACCU'S:  

DEZE BEVATTEN ZUUR !! 
 
 

3.8.2 hoofdschakelaars 

In het systeem zijn een tweetal hoofdschakelaars opgenomen, die het gehele schip stroomloos 
kunnen maken.  
De hoofdschakelaars zijn voor: 
• boegschroef  
• boordnet  
 
U vindt de schakelaars in de voorste bergruimte 
onder de zitbank aan stuurboord – zie foto. 
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De hoofdschakelaar DC staat 'aan' wanneer de sleutel erin staat, en deze een kwart slag 
rechtsom (met de wijzers van de klok mee) is 
gedraaid. 
 
 
 

diodeblok en hoofdzekeringen  

onder rand van voordek 
 
 
 
 
 
 

 

3.8.3 laden / controleren van de accu's 

De accu's worden bijgeladen via de dynamo op de hoofdmotor. Via een diodeblok worden alle 
accu’s geladen (zie foto). 
 
 
 

3.8.4 beveiligingen DC  

Voor het DC net zijn de grote zekeringen zgn. smelt-zekeringen; alle beveiligingen met een 
kleinere waarde zijn gegroepeerd in de kast bij de hoofdschakelaars. 
 
Voor de juiste identificatie van de beveiligingen, zie het meegeleverde schema  en de 
klemmenlijst. 
 
Let op: diverse apparatuur heeft zijn 
eigen zekering. Controleer de 
betreffende manual. 
 
 

startaccu in het achterschip 
 



M A K M A  Commandeur  

 
 

 
 
 3 8  / 9 2  

 

 

3.8.5 algemene tips en adviezen voor elektrische installaties (DC) aan boord:  

• laat nooit door ondeskundigen aan uw elektrische installatie werken; wanneer u aan uw eigen 
deskundigheid twijfelt, laat het werk dan door een vakman uitvoeren. 

• maak geen veranderingen in het systeem of in het schema, tenzij door een vakman het 
systeem wordt gewijzigd, en deze ook het schema wijzigt. 

• verander nooit de waarden (vermogen) van de beveiligingen. 
• let op bij het vervangen van apparaten en/of onderdelen, dat de nominale stroomsterkte 

ervan gelijk is aan het vervangen item. 
• werk nooit aan het systeem wanneer de spanning er nog op staat. 
• sluit bij het verlaten van het schip de stroom af, met uitzondering van de lenspomp en/of een 

eventueel alarmsysteem of brandbeveiligingssysteem. 
• loskoppelen accu's: hoofdschakelaar uit, eerst de minpool losnemen, dan de pluspool. 
• aankoppelen accu's: eerst de pluspool, dan de minpool vastzetten, hoofdschakelaar aan. 
• let op bij loskoppelen van geschakelde accu's, dat een losgenomen accuklem nog onder 

spanning kan staan 
• accudampen zijn explosief: voorkom open vuur / roken nabij de accu's. 
 
 

3.8.6 elektra (230 Volt) in het kort 

Uw Makma Commandeur is uitgevoerd met een 230V / 50 Hz / één fase wisselstroomsysteem (3 
aders in de leidingen : fase, nul en aarde), dat enkel gevoed kan worden door de walstroom. 
 
Wanneer er spanning op het 230 V systeem staat is dit te zien op het paneel van de lader. 
 
 

3.8.7 walstroom (optie) 

Alhoewel uw schip niet standaard is uitgevoerd met een walaansluiting en/of acculader, wordt in 
deze handleiding toch aandacht besteed aan deze optie:- zie tekst hierna: 
 
 

Sluit altijd de walstroom aansluiting goed af wanneer deze niet in 
gebruik is.  

 

 
Gebruik altijd alleen een drieaderige, geaarde kabel van voldoende diameter  
(minimaal 3 x 2,5 mm2). 
 
aansluiten walstroomkabel: 
• schakel de 230V verbruikers aan boord uit 
• rol de walstroomkabel uit zodat deze niet onder spanning staat of langs scherpe hoeken 

loopt. 
• rol kabel die op een haspel zit altijd helemaal af, dit voorkomt warmteontwikkeling in de 

kabel 
• steek de steker in de contactdoos op het schip 
• steek de steker in de walcontactdoos 
• controleer aan boord of er spanning op het systeem staat. 
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afkoppelen walstroomkabel: 
• schakel de 230V verbruikers aan boord uit 
• haal de steker uit de walcontactdoos 
• haal de steker uit de contactdoos op het schip 
• rol de walstroomkabel op en berg deze droog op.  
 

• Laat het einde van de walstroomkabel niet in het water 
hangen : hierdoor kan een elektrische spanning in het water 
ontstaan die tot verwonding of zelfs de dood van nabije 
zwemmers kan leiden.  

 

 
• zet de schakelaar (eventueel de aardlekschakelaar) van de 

walaansluiting uit alvorens de walkabel aan of af te koppelen 
• aankoppelen: eerst aan de boot, dan aan de wal 
• afkoppelen: eerst van de wal, dan van de boot 
• sluit het deksel van de walstroomaansluiting goed af 
• verander nooit de aansluitingen binnen de kabelstekers van 

de walstroomkabel  

 

 
 

3.8.8 algemene tips en adviezen voor wisselstroominstallaties (AC) aan boord 

• Gebruik, waar mogelijk, dubbel geïsoleerde apparatuur of minimaal apparatuur met randaarde 
en zorg ervoor dat de aarding is aangesloten 

• laat nooit door ondeskundigen aan uw elektrische installatie werken; wanneer u aan uw eigen 
deskundigheid twijfelt, laat het werk dan door een vakman uitvoeren. 

• maak geen veranderingen in het systeem of in het schema, tenzij door een vakman het 
systeem wordt gewijzigd, en deze ook het schema wijzigt. 

• verander nooit de waarden (vermogen) van de beveiligingen. 
• let op bij het vervangen van apparaten en/of onderdelen, dat de nominale stroomsterkte 

ervan gelijk is aan het vervangen item. 
• werk nooit aan het systeem wanneer de spanning er nog op staat. 
 
 
 
 

zekeringen in kast bij hoofdschakelaar
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3.8.9 OP&W elektra 

onderhoud: 
• indien mogelijk, zorg er dan altijd voor dat de accu's goed geladen blijven 
• controleer regelmatig het niveau van de accu vloeistof 
• gel accu's* hebben geen controle van het elektrolyt nodig, ze zijn in principe gesloten. Het 

gaatje in de 'doppen' bovenop de accu is een overdrukventiel 
• neem jaarlijks de polen los, reinig en vet in met zuurvrije vaseline 
• Zie de toepasselijke manuals ( ) 
problemen: 
• Zie de manuals van de gemonteerde apparatuur. ( )  
winterklaar maken: 
• zorg voor voldoende lading tijdens de winterperiode 
• haal accu's van boord wanneer deze aan extreme vorst worden blootgesteld en er gevaar 

voor bevriezing zal bestaan 
zomerklaar maken: 

• geen onderhoud nodig 
overig: 
• zorg ervoor nooit kortsluiting te maken tussen de accupolen 
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3.9 BRANDBLUSSYSTEEM 

 
Het schip wordt standaard geleverd met de volgende brandblussers: 
• in de zitting / berging bij de stuurstand: een universele blusser met een minimale capaciteit 

van 5A/34B/C 
• in het achterschip / motorruimte: een 

automatische blusser FM 200 - min. 3 kg 
(zie foto)  

 
 
 

brandblusser motorruimte / achteronder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na het blussen de motorruimte goed ventileren voordat u de 
achterpiek binnengaat en/of motorruimte opent.   

 

 
 
 
een samenvatting - blusinstructies 

 

 
Houd voor uw eigen veiligheid en voor die van uw 
opvarenden de volgende regels goed in de gaten: 
het is de verantwoordelijkheid van de schipper: 

• Zorg er altijd voor dat alle opvarenden op de hoogte 
zijn van de plaats en de werking van de 
brandblussers aan boord en dat ze op de hoogte zijn 
van de plaats van de vluchtopeningen. 

• Zorg er voor dat tijdens uw verblijf aan boord de 
vluchtopeningen niet op slot zitten, en dat 
afsluitingen niet geblokkeerd zijn 

• Laat de blusser minimaal elke twee (2) jaar 
controleren 

• Mocht u een blusser gebruikt hebben, laat deze dan 
onverwijld weer vullen / op druk brengen 

• Let op wanneer u met benzine, andere brandbare stoffen en/of open vuur bezig bent! 
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Voor uw veiligheid:                NOOIT: 

• doorgangen en vluchtopeningen blokkeren 
• toegang tot veiligheids-controls als schakelaars en afsluiters niet blokkeren 
• draagbare blussers achterin een kast opbergen 
• het schip onbeheerd achterlaten wanneer kook- of verwarmingsapparatuur aan 

staat 
• gasverlichting of –verwarming aan boord gebruiken 
• systemen aan boord ondeskundig veranderen 
• brandstof tanken of gasflessen verwisselen wanneer kook- of 

verwarmingsapparatuur aan staat 
• roken bij het hanteren van brandstof, gas of andere licht ontvlambare goederen 
• brandbare goederen in de motorruimte opbergen, en alles in de motorruimte 

zeevast opbergen  
 
 

3.9.1 OP&W brandblussysteem 

onderhoud: 
• controleer de blussers regelmatig op uitwendige schade / corrosie 
• laat de blussers jaarlijks controleren, of zo vaak als de fabrikant voorschrijft 
• houdt er echter wel rekening mee, dat wanneer de blussers voor onderhoud en controle 

weggebracht worden, dat u in die periode geen blussers aan boord heeft. 
• zorg voor vervangende blussers of maak de periode zonder blussers zo kort mogelijk. 
• Zie de instructies op de blussers ( ?) 
 
problemen: 
• blusser beschadigd of gecorrodeerd: vervang onmiddellijk 
 
winterklaar maken: 
• de gemonteerde blussers hebben geen specifieke aandacht nodig, tenzij er schuimblussers 

gemonteerd zijn: deze hebben een gelimiteerde vorstbescherming 
 
zomerklaar maken: 

• de gemonteerde blussers hebben geen specifieke aandacht nodig 
 
overig: 
• wanneer de blussers gebruikt zijn, zorg dan onmiddellijk voor (her-) vulling of vervanging. 
• vervang de blussers alleen met blussers van dezelfde specificaties 
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3.10 HUIDDOORVOEREN / AFSLUITERS 

 
De huiddoorvoeren onder de waterlijn zijn alle voorzien van afsluiters. Deze afsluiters, en de 
meeste afsluiters in de installaties aan boord, zijn van het type kogelkraan. Bij dit type afsluiter 
geeft de stand van de handel aan of de afsluiter open of dicht staat.  
 

 

 

 

Noot: zie voor algemene informatie ook sectie 4.5 onder "storingen / pas op". 
 
De afsluiters zijn kogelkranen.  
 
Voor kogelkranen geldt dat de bedieningshandel aangeeft of de afsluiter open of dicht staat:  

= huiddoorvoer

Ankerbak

Ontluchting
drinkwatertank

Ontluchting dieseltank
Dekafvoer

Buffertank
Motorkoelwater

Dekafvoer

Lenspomp en gootsteen

Uitlaat separator

Uitlaat

AFSLUITER DICHT AFSLUITER OPEN 

 



M A K M A  Commandeur  

 
 

 
 
 4 4  / 9 2  

 

 
 

3.10.1 OP&W huiddoorvoeren / afsluiters 

onderhoud: 
• Zie de manuals van de sensoren ( ) 
• In veel systemen aan boord zijn afsluiters opgenomen. Het is zeer raadzaam om alle 

afsluiters van alle systemen aan boord van tijd tot tijd een aantal malen open en dicht te 
zetten, om de afsluiters op deze manier gangbaar te houden. 

 
problemen: 
• Zie de manuals van de transducers voor storingen die te maken kunnen hebben met de 

elektronica ( ). 
 
winterklaar maken: 
• afsluiters door de huid hoeven alleen winterklaar gemaakt te worden wanneer het schip in 

het water overwintert 
• Maak kogelafsluiters winterklaar door ervoor te zorgen dat in de kogel zelf antivries staat.  
• Doe dit door antivries te doen in de leiding naar de afsluiter toe, en de afsluiter even kort 

open en dicht te zetten, waarbij ervoor gezorgd moet worden dat er wel antivries in de 
afsluiter komt, maar geen (of zo min mogelijk) antivries in het oppervlaktewater komt 

 
zomerklaar maken: 

• sluit alle slangen aan, controleer de afsluiters op gangbaarheid en lekkage 
 
overig: 
• volg de instructies in de manuals van apparatuur die op afsluiters en huiddoorvoeren is 

aangesloten. 
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44  HHEETT  VVAARREENN  MMEETT  UUWW  SSCCHHIIPP  
tekst in deze sectie is generiek 
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4.1 MAXIMALE BELADING, VERDELING LADING 

De maximale belading van uw Makma Commandeur staat aangegeven op het plaatje van de bouwer. 
Dit maximum is een onderdeel van de recente wettelijke voorschriften: de Wet 
Pleziervaartuigen, waar uw Makma Commandeur geheel aan voldoet. 
De belading is een optelsom van (in hoofdzaak) de volgende gewichten: 
• gewicht van de personen aan boord (à 75 kg) 
• gewicht van persoonlijke uitrusting 
• gewicht van scheepsuitrusting. 
• gewicht van voorraden etc. 
Opgeteld levert dit de totale maximale belading op 
 
Let op: op het plaatje van de bouwer is de maximale belading 
aangegeven EXCLUSIEF het gewicht van de tankinhouden.  

 

 
Tijdens het varen met uw Makma Commandeur dient u altijd rekening te houden met uw eigen 
veiligheid en met die van uw opvarenden. Laat iedereen tijdens het varen zitten of staan op de 
daartoe bedoelde zit of staanplaatsen, maar niet op (gladde) opbouwdekken, op het zwemplateau 
of op andere 'gevaarlijke' plaatsen.  
Pas uw snelheid en vaargedrag aan aan de ervaring van uw opvarenden. Maak geen onverwachte 
manoeuvres waardoor iemand zijn evenwicht zou kunnen verliezen. 
 
 

4.1.1 werkdek / beveiliging tegen overboord vallen 

Onder 'werkdek' wordt verstaan dát dekoppervlak dat bedoeld is door de bouwer om tijdens de 
normale vaart van het schip belopen te worden.  
Hiertoe behoren: 
• de gehele ‘vloer’  van de kuip. 
 
 

4.1.2 stabiliteit 

Bij de categorie-indeling van de Makma Commandeur is rekening gehouden met de aanwezigheid 
van het maximaal aantal opvarenden en de maximale belading. 
Houd altijd rekening met de stabiliteit van de boot bij het stouwen van lading en het verdelen 
van bemanning aan boord. 
Het is geen enkel bezwaar om een aantal personen meer aan boord te nemen wanneer er een 
korte, rustige tocht gepland is, mits de omstandigheden dit toelaten, en de schipper zijn 
verantwoordelijkheden kent. 
Wanneer u met meerdere personen vaart, voorkom dan dat iedereen tegelijkertijd aan 1 zijde 
van de boot staat of zit. Verdeel de personen aan boord en zorg er voor dat u te allen tijde 
voldoende zicht houdt op medewatersporters, beroepsverkeer en op het vaarwater.  
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4.1.3 losse spullen / zeevasten 

Zorg ervoor dat alle losse spullen, met name in de motorruimte, goed gesjord staan. 
Brandbare spullen horen sowieso niet thuis in de motorruimte 
 
 

4.2 SNELHEDEN / ACTIERADIUS 

U zal snel genoeg bekend zijn met uw Makma Commandeur om te bepalen wat voor u en uw schip 
de meest comfortabele of economische snelheid is.  
In de specificatie van de hoofdmotor(-en) is een indicatie gegeven van het brandstofverbruik. 
Om u de mogelijkheid te geven een referentie te hebben, is hieronder een blanco tabel 
opgenomen die u kunt gebruiken voor het invullen van door u gemeten waarden. 
Dan kunt u later daarop terugvallen. 
 
 

snelheid verbruik in liters per uur 
ca. 1250 r.p.m.  
ca. 1500 r.p.m.  
ca. 1750 r.p.m.  
ca. 2000 r.p.m.  
ca. 2200 r.p.m.  
ca. ……… r.p.m.  
ca. ……… r.p.m.  

maximum vermogen  
 
Algemeen: de hier ingevulde waarden zijn slechts als globale indicatie gegeven. Het verbruik kan 
sterk afhankelijk zijn van uw vaargedrag, van de weersomstandigheden en van de conditie van uw 
schip (aangroei onder water en conditie van de motor) 
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4.3 WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN / REGELS OP HET WATER 

 
Binnen de opzet van deze handleiding is het onmogelijk om de regels die op het water gelden 
allemaal te behandelen. Het is een goede gewoonte om op het water (net als op de weg) geen 
voorrang te némen, maar om voorrang te géven. In de regels wordt o.a. onderscheid gemaakt 
tussen : motorboten en zeilboten, grote boten en kleine boten, zeilboten met het zeil over 
bakboord en die met het zeil over stuurboord, boten in een vaargeul en die daarbuiten etc. etc. 
Maak uzelf bekend met de regels vóórdat u het water opgaat. Let u er ook op dat de regels van 
plaats tot plaats en van land tot land kunnen verschillen ! 
Informeer bij lokale overheden of er voor het water dat u wilt bevaren speciale regels zijn die 
voor u van kracht zijn. 
De regels zoals vastgelegd in het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) zijn met heldere uitleg 
erbij opgenomen in bijvoorbeeld de Almanak van de A.N.W.B.. 
Wanneer u een schip bestuurt, dat langer is dan 15 meter, of dat een snelheid kan halen van 
meer dan 20 km/h, dan moet u in het bezit zijn van een vaarbewijs. 
 
Onderstaande overzicht is bedoeld als hulpmiddel: 
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4.4 ALGEMEEN / MANOEUVREREN 

 
Let op dat u de werkzaamheden als beschreven in de checklijsten achterin deze handleiding 
uitvoert. 
 

4.4.1 starten en stoppen van de motor 

Starten:  
Controleer altijd eerst:  
• motoroliepeil 
• oliepeil keerkoppeling 
• niveau koelvloeistof 
• huiddoorvoer koelwater geopend 
Laat een nieuwe motor altijd eerst rustig inlopen! ( ). 
Voor het varen moeten eerst de hoofdstroomschakelaar in de stand 'aan' gezet worden, om er 
voor te zorgen dat het stroomcircuit aan boord ingeschakeld is. Zet de motorbediening ( ) in 
neutraal met een verhoogd toerental, zie  van motorbediening:  
• zet het contact van de motor aan 
• start de motor, volgens de instructies van de motorfabrikant .  
• wanneer de motor aanslaat de sleutel direct loslaten 
• de motor is na enkele minuten opgewarmd te zijn, gereed voor gebruik.  
Let er op dat wanneer een motor niet bij de eerste startpoging aanslaat, u een 'pauze' inlast van 
minimaal 10 seconden voordat u weer probeert te starten. Dit is om de accu niet onnodig te 
belasten. 
Indien de motor na een aantal pogingen niet wil aanslaan, laat dan een monteur naar de motor 
kijken. 
 
Stoppen: 
De Makma Commandeur is uitgerust met een dieselmotor voorzien van een elektrische 
stopsolenoïde. Voor het stoppen van de motor zet u de motorbediening terug in de stand 
'neutraal', met stationair toerental, en dan drukt u de stopknop op het dashboard in tot de 
motor is gestopt. Pas dan draait u de contactsleutel terug.  
Vergeet niet de hoofdschakelaar ook weer uit te zetten en de afsluiters van de huiddoorvoeren 
te sluiten, als u van boord gaat. 
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4.4.2 varen en manoeuvreren 

Zorg er altijd voor dat u zich vertrouwd maakt met de vaareigenschappen van uw Makma 
Commandeur . Probeer deze uit op een stuk water, waar u de ruimte heeft en niemand in 
verwarring brengt. Doe dit niet in een drukke haven.  
Het is in ieder geval van het grootste belang dat een motor stationair draait wanneer u schakelt. 
Dit voorkomt schade aan motor en keerkoppeling.  
 
De schroef van uw Makma Commandeur draait vooruit en achteruit varend een andere kant op. 
Probeer het effect daarvan uit, wanneer u vanuit normale vaart de motor in zijn vrijloop zet en  
achteruit slaat. Het schip zal iets naar één zijde toe wegtrekken. Dit is soms lastig, maar ook 
vaak erg handig bij afmeren en andere manoeuvres 
Met behulp van de boegschroef kunt u uw Makma Commandeur na enige oefening precies zo 
draaien als u dat wenst. Hierbij heeft u ook nog de hulp van de hoofdmotor.  
 
 

4.4.3 wegvaren 

Voor het wegvaren is geen éénduidige instructie te geven. Dit is teveel afhankelijk van 
windrichting, windsterkte, drukte op het water, uw eigen ervaring etc. 
Enkele algemene tips: 
• houd te allen tijde voldoende uitkijk 
• zorg dat de stuurman ongehinderd zicht heeft op het vaarwater 
• spreek van tevoren de manoeuvres door en volg de instructies van de schipper 
• zorg ervoor dat er geen losse lijnen aan boord liggen die kunnen hinderen 
• zorg ervoor dat er geen lijnen overboord hangen die in de schroef en/of in het roer kunnen 

komen 
• let op de vaarregels: als u wegvaart van een ligplaats heeft u nimmer voorrang! 
• houd de boot niet af met uw handen of voeten, maar gebruik hiervoor een stootkussen 
 
 

4.4.4 aanleggen 

Voor aanleggen geldt in grote lijnen hetzelfde als hiervoor gezegd over wegvaren. 
Enkele aandachtspunten zijn: 
• maak de boot vast met deugdelijke landvasten 
• maak de boot niet alleen vast met meerlijnen die de boot tegen de wal aan trekken, maar zorg 

ook voor lijnen die verhinderen dat de boot voor- en achteruit langs de kade kan bewegen 
(zgn. springen) 

• maak de meerlijnen niet vast aan de reling, maar aan de bolders op voor- en achterdek 
• zorg voor stootwillen tussen de boot en de wal 
• het is goede gewoonte om aan de 'buitenzijde' van de boot ook stootwillen te hangen; andere 

watersporters zien zo dat ze langszij kunnen afmeren, en het verkleint de kans op schade; 
• gebruik lijnen met een voldoende breeksterkte, doch maximaal 6 ton; dit komt overeen met 

80% van de theoretische breeksterkte van de afmeerpunten als bolders aan dek. 
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4.4.5 ankeren 

 

4.4.5.1 Voor anker gaan:  

Spreek vóór het ankeren de manoeuvre door met de bemanning en volg tijdens het voor anker 
gaan de instructies van de schipper op; 
Als u niet weet hoe diep het water ter plaatse is, peil dan de bodem of controleer dit op de 
waterkaart of op de dieptemeter. 
Leg de boot stil op de gekozen ankerplek (laat de boot uitvaren tot ze stil ligt of sla achteruit); 
Laat het anker zakken en wanneer het de bodem raakt, 'steek' dan de ankerketting: d.w.z. houd 
er spanning op, maar laat ze wel uitvieren; 
Vier de ketting terwijl de stuurman het schip achteruit laat 'zakken' (!!  tegengestelde 
roerwerking  !!). Dit kan door gebruik te maken van de wind die het schip achteruit zet of door de 
motor zachtjes in zijn achteruit te zetten; 
Vier de ankerlijn ongeveer uit tot ongeveer vier à zes (6) maal de waterdiepte ter plekke, 
afhankelijk van bodemgesteldheid en/of het weer. 
 
TIP: hijs de ankerbal ten teken aan overige watersporters, dat u voor anker ligt. 
 
TIP: een achtergrondpeiling dwars op het schip is een goede en simpele manier om te kijken of 
de boot stil ligt. 
 
 

4.4.5.2 anker op gaan:  

Volg de procedures van het ankeren, maar dan in omgekeerde volgorde.  
Bij het anker op gaan is het handig om de boot langzaam naar het anker toe te varen, om zo het 
inhalen van het anker te vergemakkelijken.  
Spoel bij voorkeur de ketting af tijdens het inhalen als deze modderig is. 
 
 

4.4.6 van boord gaan 

Wanneer u van boord gaat, laat dan geen systemen, die controle vereisen onbeheerd aan. Sluit 
ramen en deuren goed af. 
• Zet de hoofdschakelaars uit; 
• Afhankelijk van wat u gewend bent of hoe u uw schip achterlaat, kan de walstroom 

aangesloten worden, en kunnen enkele apparaten die geen direct toezicht vereisen, 
aangeschakeld blijven. 

Om reden van veiligheid kan het raadzaam zijn om de schakelaars van de lenspomp(-en) zó te 
zetten dat deze automatisch inschakelen. Het is dan echter niet mogelijk volledig uit te sluiten 
dat er geen mogelijke verontreinigingen overboord gepompt worden. 
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4.4.7 zicht vanaf de stuurstand 

Uw Makma Commandeur voldoet ook op dit punt aan de eisen van de Wet Pleziervaartuigen. Bij 
hogere snelheden komt de kop van het schip echter behoorlijk omhoog. Houd u er dan ook wel 
rekening mee dat het zicht bij hoge snelheden beperkt is.  
 
Het verdient aanbeveling om, wanneer het zicht beperkt is, extra 
uitkijk te houden.   

 

 
 

4.4.8 milieu 

Zeker als watersporter bent u zich bewust van het milieu. Het spreekt voor zich dat u hier goed 
voor moet zorgen.  
Enige punten van aandacht : 
• overheidsregels verbieden de lozing van verontreinigende stoffen in het milieu en met name 
in het oppervlaktewater; 
• vul brandstoftanks nooit helemaal tot maximum : houdt rekening met het schommelen van de 
boot en met temperatuursverschillen; 
• let op waarschuwingen op de verpakkingen van verven en onderhoudsmiddelen die u gebruikt; 
• aangroeiwerende verf (anti-fouling) valt onder de noemer 'chemisch afval' 
• vul losse brandstoftanks (van bijv. buitenboordmotor) op een plaats waar lekkage opgevangen 
wordt; 
• laat de motor niet onnodig lopen : Uitlaatgassen zijn hinderlijk en verstikkend; 
 
 

4.4.9 afval 

Houdt huishoudelijk afval bij u en deponeer dit in daartoe bestemde containers aan de wal; 
 
 

4.4.10 lawaai 

Maak geen overbodig lawaai : een ieder komt voor zijn ontspanning en rust op het water; 
laat de motor niet onnodig lopen : uitlaatgassen zijn hinderlijk en verstikkend; 
 
 

4.4.11 golfslag 

Pas uw snelheid aan aan het vaarwater; hoge golfslag kan zeer vervelend zijn voor mede 
watergebruikers. 
Blik daarom regelmatig achterom om te controleren of u niet een 'te grote golf trekt'. 
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4.5 STORINGEN / PAS OP 

In dit hoofdstuk is een bloemlezing opgenomen van storingen die uw schip zouden kunnen 
treffen, of zaken waar u niet in eerste instantie –of in tweede ook nog niet—aan zou denken. 
Ondanks het feit dat de werf uw schip met de grootste zorg ontwikkeld en gebouwd heeft, kan 
het toch voorkomen dat er ergens storing optreedt, al was het maar het stuk gaan van een 
lampje. 
Deze lijst heeft niet de pretentie geheel compleet te zijn, en er staan ook een aantal storingen 
of problemen in, die wellicht voor uw specifieke schip niet van toepassing zijn. 
 
 

4.5.1 elektrisch apparaat werkt niet 

hier wordt gesproken over 'uit' en 'aan', omdat beveiligingen zowel automaten als zekeringen 
kunnen zijn. Zie ook het , zie bijlagen. 
Vervang beveiligingen nooit door beveiligingen met een andere waarde! 

• controleer of er voldoende spanning op het systeem staat 
• controleer beveiliging voor het betreffende circuit 
• beveiliging 'uit':  

• controleer apparaat en circuit op zichtbare schade, zet schakelaars in het systeem uit en 
zet beveiliging weer 'aan' (vervang de zekering, of zet de automaat weer in de stand 
'aan')en probeer opnieuw. 

• beveiliging gaat weer 'uit': laat een monteur naar het systeem kijken 
• beveiliging 'aan': (laat) circuit en apparaat controleren op goede werking 
 
 

4.5.2 lenssysteem werkt niet 

• controleer of de pomp draait (hoorbaar bij de pomp) 
• pomp draait niet:  

• controleer beveiliging in elektrisch systeem, zie  van elektrische installatie 
• pomp draait wel:  

• controleer de terugslagklep* in de leiding op verstoppingen   
• controleer op verstopping bij de aanzuig van de leiding 

 
 

4.5.3 motor slaat niet aan 

Zelf kunt u in ieder geval eerst nog controleren: 
• is er genoeg brandstof in de tanks 
• bij een (nood-) afsluiter: staat deze open 
• staat er geen water in de opvangbakjes van de water-afscheider/filter 
als desondanks de motor niet wil aanslaan, schakel dan professionele hulp in. 
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4.5.4 vulslang sluit vulopening helemaal af 

doe dit nooit! Bij het vullen van de tanks moet er altijd lucht kunnen ontsnappen. Hiervoor 
hebben de tanks allemaal een ontluchting, maar als het vullen snel gebeurt of de ontluchting zit 
verstopt, dan kan u op deze manier de tank 'opblazen'. Tanks mogen nooit op een grotere druk 
dan 0,2 bar afgeperst worden. 
 
 
 

4.5.5 drinkwater pomp blijft draaien, er komt geen water 

Tank leeg of een lek in het systeem in de aanzuigzijde van de pomp. 
Pomp defect. 
 
 

4.5.6 afsluiter in systeem 

In veel systemen aan boord zijn afsluiters opgenomen. Het kan altijd voorkomen dat een 
afsluiter niet of niet goed werkt. Dan kan wel de handel bewogen worden, maar in het inwendige 
van de afsluiter gebeurt er dan niets. Controleer dit wanneer er een storing optreedt in een 
systeem waarin een afsluiter is opgenomen. 
Om deze reden is het ook zeer raadzaam om alle afsluiters van alle systemen aan boord van tijd 
tot tijd een aantal malen open en dicht te zetten, om de afsluiters op deze manier gangbaar te 
houden. 
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55  OONNDDEERRHHOOUUDD  AALLGGEEMMEEEENN    
tekst in deze sectie is generiek 
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5.1 DE BUITENKANT 

 
De romp van de Makma Commandeur is voorzien van een duurzame gelcoat, die zijn glans lange 
tijd behoudt.  
Een gewone autoshampoo (zonder siliconen!!) of een milde allesreiniger (zonder schuurmiddel) is 
voldoende voor de periodieke poetsbeurten. Let er echter wel op geen stoffen in het 
oppervlaktewater te brengen die er niet in thuis horen. In de gespecialiseerde watersportwinkels 
is een keur aan poets- en reinigingsmiddelen te verkrijgen, die toegesneden zijn op het gebruik 
aan boord. 
 
Het gelakte houtwerk kan u op dezelfde manier reinigen. 
 
 
Ongelakt teakhout nooit met de hogedrukreiniger schoonmaken. 
U kan dan het hout ernstig beschadigen  

 

 
De afdekzeilen van instrumenten en/of van stuurwielen en het doek van de afdekzeilen mogen 
niet nat opgeborgen worden omdat u dan het risico loopt dat ' het weer ' (een vlekkende 
schimmel) er in komt. Spoel deze 'zeilen' van tijd tot tijd met leidingwater schoon. Eventuele 
vlekken kunt u proberen met groene zeep en een zachte borstel eruit te krijgen. Lukt dit niet, 
neem dan contact op met een zeilmaker bij u in de buurt. De mogelijkheid bestaat om uw 
afdekzeilen te laten reinigen bij daartoe gespecialiseerde bedrijven. 
 
 

5.2 ONDERHOUD AFDEKZEILEN EN CABRIOKAPPEN 

 

5.2.1 reiniging 

Het doek kan simpelweg gereinigd worden door het een aantal malen per jaar met groene zeep en 
een zachte borstel of een spons af te nemen. 
Voor een intensieve reiniging dient u een specialist in te schakelen omdat de reinigings methode 
sterk afhankelijk is van de gebruikte doeksoort. Er zijn speciale middelen in de handel om zelf 
deze reiniging uit te voeren, maar u kan uw kap ook bij een specialist laten reinigen. 
Tip: het reinigen gaat simpeler wanneer de kap goed vochtig is, bijvoorbeeld na een regenbui. 
Reinig de kap niet terwijl de volle zon erop staat te branden. 
 

5.2.2 impregneren 

Om te voorkomen dat geweven doek na verloop van tijd gaat doorlekken (het eerst gebeurt dit op 
de naden), is het aan te bevelen het doek jaarlijks te impregneren. Raadpleeg een specialist voor 
de te gebruiken middelen. 
Kappen van PVC doek hoeven niet geïmpregneerd te worden, maar dit materiaal moet jaarlijks in 
de was gezet worden. 
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Gebruik hiervoor transparante, vloeibare was producten om te voorkomen dat de was zich gaat 
aftekenen in de scheurtjes in het doek. 
 

5.2.3 vensterfolie 

Het materiaal van vensterfolie bevat weekmakers. Deze weekmakers kunnen 'migreren' vanuit 
het ene doek naar het andere bij langdurig contact tussen beide. Let er dus op, wanneer u het 
doek voor langere tijd opbergt, dat u bijvoorbeeld een oud laken tussen de lagen meevouwt om 
contact tussen de verschillende doeksoorten te voorkomen. 
Een blauwe waas in vensterdoek is waarschijnlijk het gevolg van vocht. Deze plekken trekken 
vanzelf weg bij droging van het doek. 
Als de vensterfolie mat is geworden dan is dit helaas het gevolg van normale veroudering; hier is 
niets tegen te doen 
 

5.2.4 ritssluitingen 

Ritssluitingen met een weinig droge Teflon spray behandelen, 1 à 2 maal per jaar. 
Bij varen op zout water de kap en de ritssluitingen goed met zoet water afspoelen. 
 

5.2.5 leer 

Lederen bekleding van bijvoorbeeld een stuurwiel kan met een Waterproof Leatherspray vuil- en 
waterafstotend gemaakt worden 
 

5.2.6 bevestigings artikelen 

Deze roestvaste delen hebben voldoende aan een regelmatige afspoelbeurt met zoet water. 
 

5.2.7 bandplaten 

Bandplaten altijd goed opspannen; dit voorkomt vervorming van de kap. 
 

5.2.8 frame 

Jaarlijkse controle op scharnier- en bevestigingspunten alsmede op de vorm. Behandel de buizen 
jaarlijks met een dun laagje Teflon spray. 
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5.3 HET INTERIEUR 

Het houtwerk in het interieur is (deels) gelakt. 
Gebruik voor reiniging van hout, tapijt en overige delen dezelfde middelen die u gewend bent 
thuis te gebruiken. Gebruik geen schurende of bijtende middelen. 
 
 

5.3.1 stoffering 

De meeste stoffen die verwerkt zijn, zijn behandeld met een Scotch-Guard vuilafstotende 
coating, die reiniging van de bekleding gemakkelijk maakt. 
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5.4 WINTERKLAAR / ZOMERKLAAR 

 

5.4.1 algemeen 

 
Zorg er op tijd voor om alle systemen winterklaar te maken om schade door bevriezing te 
voorkomen.  
Uw vaartuig kan het beste in een overdekte ruimte 'overwinteren'. Is dit niet mogelijk, zorg er 
dan voor de boot goed af te dekken, doch wel zó dat er nog voldoende ventilatie is. 
Laat de boot bij voorkeur niet in het water overwinteren. 
Laat geen losse spullen aan boord, die u ook thuis kan opbergen. 
Controleer uw vaartuig regelmatig. 
Wanneer u uw vaartuig in het water laat overwinteren, let dan vooral goed op het voorkomen van 
schade door mogelijke bevriezing van huiddoorvoeren, afsluiters, watergesmeerde schroef- en 
roerassen en eventuele standpijpen van (kuip-) afvoeren. 
Per systeem is beschreven hoe dit winterklaar gemaakt moet worden. De beschrijvingen gaan uit 
van een standaard systeem voor uw type jacht. Er is bij het samenstellen van deze handleiding 
geen rekening gehouden met wijzigingen in deze systemen die aangebracht zijn tijdens de bouw 
en wezenlijk afwijkend zijn, noch met wijzigingen die na de bouw zijn doorgevoerd.  
Let er op dat u zelf aansprakelijk blijft voor mogelijke schade wanneer u de werkzaamheden van 
winter- en zomerklaar maken zelf uitvoert.  
 
Per systeem is ook beschreven hoe het na de winterperiode weer in gebruik gesteld kan worden.  
 
Alle beschrijvingen per systeem zijn in redelijk algemene bewoordingen gesteld, en het is altijd 
raadzaam de betreffende manual behorend bij het apparaat waaraan gewerkt wordt te 
raadplegen. In de manuals staat het onderhoud in meer detail beschreven dan in de tekst van 
deze handleiding. De tekst en aanwijzingen in de manuals prevaleren altijd boven hetgeen in deze 
handleiding gesteld. 
 
 
• wanneer uw schip weer te water wordt gelaten, zorg dan dat 

u daarbij bent om het vaartuig op eventuele lekkage te 
kunnen controleren. Of maak duidelijke afspraken hierover 
met anderen, liefst schriftelijk.  

• antivries, motorolie en andere oliën moeten allemaal als klein 
chemisch afval behandeld worden  
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5.5 HIJSEN EN OP DE WAL PLAATSEN 

 
De boot kan met behulp van twee singels gehesen worden. 
Singels niet onder roer of onder de schroefas of schroef plaatsen!  
 
Plaats de singels op de plaatsten waar in de boot een schot zit, voldoende ver uit elkaar – laat 
alleen professioneel personeel de boot takelen.. 
 
 
Let ook op de plaats waar een eventueel in de romp gemonteerd log of dieptemeter gemonteerd 
is, dat deze niet beschadigd kunnen worden door de singels. 
De Makma Commandeur kan opgebokt worden.  
Steun hierbij het vaartuig bij voorkeur op een stevige bok, met voldoende grote 'draagvlakken'. 
Gebruik geen oude olievaten of losse stapels hout om het schip te steunen als het op de wal 
staat!!! 
 
Onderstop het vaartuig:  
• in de kimmen 

• onder de AS SCHEG  

• onder de voorvoet midscheeps 

 
• Geen stoppingen onder de openingen in de romp 
• Stoppingen niet te klein nemen: denk om te grote 

plaatselijke krachten op de romp! 
 
 
 

5.6 KLEINE REPARATIES / SCHILDERWERK 

 
Kleine reparaties aan verf- of lakwerk kunnen zelf uitgevoerd worden. Wanneer de schade door 
de verflaag heen is, tot op het kale hout, probeer dan zo snel mogelijk (in ieder geval 
provisorisch) de beschadiging waterdicht af te plakken met tape. Gebruik in ieder geval geen 
siliconenkit hiervoor !! 
 
Ook iets grotere beschadigingen zouden zelf hersteld kunnen worden alhoewel dit meer vergt 
van de handvaardigheid van degene die het werk uitvoert. Neem bij twijfel altijd contact op met 
een werf of met uw dealer. 
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5.7 LOGBOEK 

 
Het is voor uzelf handig om een logboek bij te houden van wat er met de boot gebeurt. 
Noteer hierin bijvoorbeeld: 
• datum en prijs van aankopen zoals bijvoorbeeld accessoires 
• soort aangroeiwerende verf (anti-fouling) en wanneer aangebracht 
• gegevens van de verzekering van de boot 
• wanneer onderhoud uitgevoerd is, zie ook de checklijsten in deze handleiding 
• sleutelnummers en type van sloten (ook van een eventuele buitenboordmotor / waar is sleutel 

opgeborgen ) 
• etc. 
 
De volgende pagina's zijn gereserveerd voor het bijhouden van zo'n logboek. 
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66  VVEEIILLIIGGHHEEIIDD  EENN  NNOOOODD  ((PPRROOCCEEDDUURREESS))  
 
 
De tijd om aan nood procedures te denken is voordat u ze nodig heeft. 
Plan vooruit, repeteer en zorg dat iedereen aan boord op de hoogte is. 
Draag een reddingsvest. 

 
(deze sectie bevat algemene tekst, die wellicht in detail niet toepasselijk kan zijn) 
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6.1 ALGEMENE VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN 

 

6.2 BRAND AAN BOORD 

De Makma Commandeur is uitgerust met voldoende brandblusapparatuur.  
Zie hiervoor betreffende sectie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 
Algemeen : 

• Zorg er altijd voor dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de plaats en de werking van de 
brandblusser aan boord; 

• Zorg er voor dat tijdens uw verblijf aan boord de blusser altijd direct bereikbaar zijn. Laat 
de blussers regelmatig controleren; 

• Mocht u een blusser gebruikt hebben, laat deze dan onverwijld weer vullen / op druk 
brengen; 

• Let op wanneer u met benzine, andere brandbare stoffen en/of open vuur bezig bent! 
 
BRAND AAN BOORD: 

• BLIJF KALM    

• BRENG EERST DE OPVARENDEN IN VEILIGHEID 

• NEEM DE VEREISTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN ACHT, DEEL REDDINGSMIDDELEN UIT AAN ALLE 

OPVARENDEN 

• PROBEER DE BRAND TE BLUSSEN MET DE BLUSSERS AAN BOORD 

• RICHT DE STRAAL UIT DE BLUSSER NAAR DE BASIS VAN DE VLAMMEN 

• PROBEER BRANDEN MET OLIE, BENZINE OF ELEKTRISCHE BRANDEN NIET MET WATER TE BLUSSEN 

• SEIN DE AUTORITEITEN IN 

• SLUIT ALLE LUCHTTOEVOER NAAR DE PLAATS VAN DE BRAND 

• BRAND IN DE MOTORRUIMTE: SLUIT DE NOODAFSLUITER 

• HOUD BIJBOOT / REDDINGSVLOT PARAAT 

 

6.3 SLECHT WEER 

Ondanks alle voorzorgen kan u toch in slecht weer terecht komen. 
Neem dan onder andere de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: 
• controleer of alle luiken goed gesloten zijn 
• zet alle losse spullen aan boord zeevast  
• sluit alle kasten en bergruimten af en vergrendel deze 
• bepaal uw positie, teken deze aan op de kaart en houd een goed bestek bij 
• informeer indien nodig de autoriteiten en informeer deze over uw positie en voorgenomen 

reisplan 
• laat iedereen aan boord een reddingsvest dragen, en geef instructie over de overige 

veiligheidsmiddelen 
• zoek zo snel mogelijk beschutting in een haven of in de luwte van een eiland o.i.d. 
• (dek buitendashboard af) 
deze opsomming is niet limitatief, maar slechts een leidraad  
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6.4 REDDINGSMIDDELEN / BERGPLAATS DAARVOOR 

Zorg ervoor altijd voldoende reddingsmiddelen voor alle opvarenden aan boord te hebben. Dit 
blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de schipper van het vaartuig. 
Houdt u hierbij rekening met het maximale aantal personen, waarvoor de Makma Commandeur 
ontworpen is, zie het plaatje van de bouwer. 
Het maximum aanbevolen aantal passagiers zoals vermeld op het bouwersplaatje houdt geen 
rekening met uw verantwoordelijkheid als schipper wanneer u buitengaats gaat met meer 
personen dan waarvoor er geschikte reddingsmiddelen aan boord zijn. 
 
Eventuele reddingsringen moeten 'onder handbereik' opgeborgen worden  
Bijvoorbeeld in niet versloten bakskisten of in banken op het achterdek zijn aangewezen plaatsen 
om een reddingsvest op te bergen. 
Houd u er rekening mee deze bergingen niet af te sluiten zodat de reddingsmiddelen altijd direct 
beschikbaar zijn. 
 

Informeer alle opvarenden over de plaats en de werking van 

de reddingsmiddelen  

 

 
 
Wanneer u uw Makma Commandeur uitrust met één of meerdere reddingsvlotten of automatische 
reddingsvesten, laat deze dan altijd tijdig keuren en zorg ervoor dat ze gereed voor gebruik zijn. 
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6.5 BRAND IN DE MOTORRUIMTE 
 

WANNEER DE MOTORRUIMTE GEBLUST IS:   
VENTILEER DE MOTORRUIMTE NA HET BLUSSEN VOORDAT U DE 

MOTORRUIMTE WEER OPENT: DIT OM VERSTIKKING TE VOORKOMEN  

 
NIET DOEN: 

• de toegang van de motorruimte openen, althans niet zonder een blusser paraat te hebben, of 
ervoor te zorgen dat de toegang niet verder geopend wordt dan nodig is om de situatie in de 
motorruimte te kunnen inschatten 

• zonder iemand die stand-by is alleen een brand gaan blussen 
• het schip vóór de opvarenden stellen 
 
WEL DOEN: 

• stop de motor indien dit het schip niet in direct gevaar brengt, probeer anders door te varen 
• controleer of alle opvarenden aanwezig zijn en zich niet bij of in de brand bevinden 
• informeer alle opvarenden en zorg voor passende voorzorgsmaatregelen (reddingsvesten) 
• probeer eerst (voorzichtig) de omvang van de brand vast te stellen 
• informeer de lokale autoriteiten, zonder gelijk alarm te slaan en hou deze op de hoogte 
• activeer noodstop danwel noodafsluiter van de brandstof 

• STOP:     (indien van toepassing) 
• motor(-en) 
• verwarming* 
• motorruimte ventilator* 

• Als u toegang heeft tot de brand: richt de blussers op de basis, op de onderkant van de 
vlammen 

• gooi brandende spullen indien mogelijk direct overboord  
 
 
 
 

6.6 EXPLOSIE GEVAAR 
 

bij dreigende explosie: 

• verzamel alle opvarenden, doe reddingsvesten aan 

• verzamel noodsignalen en  

• verlaat onmiddelijk het schip  
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6.7 KOOLMONOXIDE 

Koolmonoxide (CO) is een reukloos, kleurloos gas dat extreem giftig is. 
Symptomen van CO vergiftiging zijn: 

• duizeligheid 
• oorsuizingen 
• hoofdpijn 
• disoriëntatie 
• bewusteloosheid 
• de huidskleur van een slachtoffer kan kersenrood worden. 
Remedie: 

• laat het slachtoffer verse lucht inademen. Indien het ademen stopt, reaminatie toepassen. 
• zeer alert blijven wanneer iemand bijkomt, want dit kan tijdelijk zijn. Zoek onmiddellijk 

professionele help. 
 
 

6.8 MAN OVERBOORD – (ON-bedoeld) 

Houd zwemtrap altijd vrij voor gebruik; blokkeer deze niet 

Wanneer de zwemtrap niet tot onder de waterlijn reikt, moet er aan de onderste trede van 

de zwemtrap altijd minimaal een touwlus bevestigd zijn, die vanuit het water bereikt kan 

worden en waar een drenkeling zijn voet in kan zetten onder water om weer aan boord te 

kunnen klimmen. 

Activeer de MOB knop op uw GPS indien beschikbaar 

 

• sla onmiddellijk alarm en blijf wijzen naar de drenkeling 
• gooi een zwemboei overboord, ook als de drenkeling en reddingsvest draagt; het dient als een 

baken 
• stop het schip of haal de vaart eruit en draai een bocht naar de drenkeling toe 
• zorg ervoor dat de roerganger continu geïnformeerd wordt over de positie van de drenkeling 
• vaar tegen de wind in naar de drenkeling toe en neem deze langszij weer aan boord 
• wanneer drenkeling achterop het schip weer aan boord komt, stop dan de schroeven en 

motoren zodra de drenkeling 'veilig is (een lijn vastgemaakt o.i.d.) 
 
 
 

Verdrinken 
• Zwem alleen als een laatste redmiddel naar een drenkeling toe 
• Onmiddellijke reanimatie is kritiek !! Zorg dat er minimaal één opvarende is die verstand 

heeft van EHBO  
• houd het slachtoffer warm 
• (laat een onderkoeld persoon geen alcohol drinken of te snel geforceerd opwarmen!!) 
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6.9 MAN OVERBOORD – (bedoeld – zwemmen) 

Aan de achterzijde, kan u te allen tijde weer uit het water aan boord komen door gebruik te 
maken van het trim / zwemplateau.  
 
STOP MOTOR(-EN) ALVORENS TE WATER TE GAAN; EEN DRAAIENDE 

PROPELLOR IS EEN GEVAAR VOOR ZWEMMERS DIE DICHT BIJ DE BOOT 

KOMEN. OOK BOEGSCHROEF* NIET GEBRUIKEN. 

 

 
• informeer schipper en verantwoordelijk voor het schip van 

het feit dat er gezwommen wordt 
• ga niet overboord wanneer u niet bekend met met de 

omstandigheden 
• laat iemand aan boord constant degenen die zwemmen in de 

gaten houden 
 
 

6.10 MEDISCHE NOOD 

In een noodsituatie kunt u ver van hulp verwijderd zijn. Houd daar van te voren rekening mee. 
Zorg voor voldoende EHBO en nood medicamenten aan boord.   
Volg een EHBO cursus en maak uzelf vertrouwd met de inhoud van de "EHBO koffer".  
Zorg ervoor dat er bekend is van alle opvarenden of ze ziekten hebben of speciale medische hulp 
nodig kunnen hebben waar u rekening mee moet houden (suikerziekte, AIDS, etc.). 
 
 

6.11 VOLSLAAN OF OMSLAAN 

• BLIJF BIJ HET SCHIP!  EEN SCHIP BLIJFT VAAK DRIJVEN ONDANKS DAT HET OMGESLAGEN IS OF ZWARE 

AVERIJ HEEFT.  
• BIJ EEN REDDING IS EEN SCHIP GEMAKKELIJKER TE LOCALISEREN 
• GEBRUIK NOODSIGNALEN 
 
Aandacht dient te allen tijde gegeven te worden aan de gevaren van het volslaan van het schip.  
Houdt hier rekening mee tijdens het varen, bij het verdelen van lading en personen aan boord, bij 
het stouwen van meegenomen goederen aan boord en met de weerscondities. 
Houd indien nodig toegangen tot het interieur van de boot gesloten en zorg ervoor dat de 
lenspomp(-en) altijd operationeel is (zijn). 
 
HOUD  LUIKEN EN BERGRUIMTES TIJDENS HET VAREN BIJ RUW WEER 

GESLOTEN. 
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6.12 SCHIP MAAKT WATER 

Wanneer een lek gevonden wordt: 
• activeer bilgepomp. 
• stel iemand aan die het binnenstromen van het water in de gaten houdt. 
• stel omvang van waterintreding vast 
• indien waterintreding fors is en risico tot vollopen bestaat, stel dan onverwijld de 

noodprocedure voor het verlaten van het schip in werking om op het ergste voorbereid te 
zijn; 

• stop of minimaliseer de waterintreding door het gat te dichten, verminder vaart of leg het 
schip stil als dit helpt de waterinstroming te beperken. Maar houdt vaart als dit niet 
uitmaakt 

• wanneer de waterintreding 'bij te pompen is', hou dan de intervallen bij tussen de keren dat 
gepompt wordt om zo te kunnen vaststellen of het erger wordt of niet 

 

6.13 DIESELOLIE OVERBOORD 

 
Vanzelfsprekend moet u er altijd alles aan doen om dit te voorkomen, maar mocht het tóch 

onverhoopt gebeuren: 

Probeer met een middel als 'bilge-reiniger' of afwasmiddel, met water verdund en verneveld uit 
een plantenspuit (of sproeien met behulp van een afwasborstel o.i.d.) de vlek olie op het water op 
te lossen. 
Waarschuw bij grotere lekkages de autoriteiten; die hebben betere middelen tot hun 
beschikking. 
 

6.14 LEKKAGES IN DE BOOT 

 

6.14.1 olielekkage 

Loos de olie niet overboord !! 

Reinig de plaats waar de lekkage zichtbaar is en controleer regelmatig totdat de oorzaak van de 
lekkage is vastgesteld. 
Mogelijke oorzaken : 
• olie uit het hydraulisch systeem (vrij heldere olie met een penetrante geur) 
• olie uit de hoofdmotor (donker gekleurd tot zwart) 
• olie uit de keerkoppeling (vrij licht gekleurd) 

6.14.2 diesellekkage 

Loos de olie niet overboord !! Stop de olie niet opnieuw in de tanks !! 

Grotere lekkages: probeer zo snel mogelijk de motor te stoppen en sluit alle afsluiters aan de 
dieseltanks. 
Spoor de lekkage op en neem contact op met een goede monteur om het probleem te laten 
verhelpen 

6.14.3 waterlekkage 

Vanzelfsprekend is hier de mate van lekkage belangrijk voor de te nemen maatregelen. 
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Wanneer er een forse lekkage is, schakel dan de lenspompen in en zorg ervoor zo snel mogelijk 
professionele hulp te krijgen. Zoek de oorzaak van het lek. Wanneer dit een fors gat is, kan dit 
provisorisch gedicht worden door er een oude lap in te duwen of een andere soortgelijk 
maatregel te nemen.  
Mocht u dit overkomen, zorg er dan in eerste instantie voor dat alle opvarenden een 
reddingsmiddel toegewezen krijgen, dit dragen of paraat houden. 
 
 

6.15 AANVARING 

• Zorg ervoor dat iedereen aan boord is ("tel koppen"). 
• controleer of er gewonden zijn. 
• inspecteer de schade 
• laat iedereen een reddingsvest dragen en houd reddingmiddelen en noodsignalen paraat 
• zorg voor het sluiten van alle waterdichte compartimenten. 
• probeer kleinere lekkages te verhelpen. 
• BLIJF BIJ HET SCHIP! 
 

6.16 AAN DE GROND LOPEN 

De te nemen actie is afhankelijk van hoe hard de grond geraakt is en of het schip alweer los is 
nadat de gronding opgemerkt is. Wanneer het een lichte aanraking is geweest kan wellicht 
volstaan worden met een inspectie van het onderwaterschip, zo de omstandigheden dit toelaten. 
Als het schip nog vastzit, evalueer de situatie dan eerst alvorens actie te nemen. Soms kan meer 
schade aangericht worden wanneer achteruit geslagen wordt. 
 
Inspecteer in ieder geval de romp aan de binnenzijde. Laat iemand zo lang het schip aan de grond 
zit continu de binnenkant van de romp in de gaten houden om zo tijdig te kunnen vaststellen óf en 
zo ja, wáár het schip lek is. 
 
Basis regels 

• inspecteer de schaden aan romp, kiel, assen, propellers en roeren 
• controleer op lekkage. Wanneer er water binnenkomt: eerst het lek dichten alvorens los te 

komen 
• stel de waterdiepte vast rondom het schip en stel de bodemgesteldheid vast: zand, rotsen, 

kiezel etc. Dit is van belang voor het plannen van verdere actie 
• bepaal of de wind, het getijde of stroming u verder vastzetten of u juist zullen helpen vlot te 

komen 
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6.17 SLEPEN 

Mocht u gesleept moeten worden, of wanneer u iemand anders op sleeptouw neemt, beleg dan de 
sleeptros: 
• op het voorschip:  bolders      maximale breeksterkte van gebruikte lijn:  10 kN 
• op het achterschip:  bolders     maximale breeksterkte van gebruikte lijn: 10 kN 
 
ter info: breeksterkte van polyester lijn: (gemiddelde waarden) 
6 mm – 5,8 kN 
10 mm – 16,8 kN 
14 mm – 33,7 kN 
20 mm – 68,2 kN 
26 mm – 115,5 kN 
 
Uw schip kan gesleept worden aan de bolders op het voordek, maar slechts met weinig snelheid 
en wanneer er geen te grote schokbelastingen op de sleeplijn komen. 
Wanneer u een ander schip wilt slepen en u gebruikt hiervoor de bolders of kikkers op het 
achterschip, verdeel dan de kracht tussen de bolders door de sleeplijn in een 'spruit' te leggen. 
Zie schets bij deze sectie. 
Dit geeft ook een stabielere sleep. 
 
 

 
 
Mocht u gesleept moeten worden, blijf dan voldoende vrij van ander scheepvaartverkeer, 
informeer indien nodig de lokale autoriteiten, instrueer de opvarenden. 
Vraag om assistentie bij manoeuvreren en bij het aanlopen van havens of ligplaats. 
 
PAS OP BIJ HET SLEPEN: 
• sleeplijnen en de bolders waaraan deze vastgemaakt worden, 

staan bloot aan grote krachten !!! blijf ruim vrij van lijnen en 
bolders !!! bij breuk kunnen ernstige ongelukken gebeuren !!  

• zet de keerkoppeling(-en) in neutraal wanneer u gesleept 
wordt 

 

 
Slepen is een laatste redmiddel vanwege het reële gevaar van schade aan één of beide schepen. 
De Kustwacht of een professioneel sleep- of bergingsbedrijf is vaak beter toegerust en meer 
ervaren. Een schip kan al vaak behulpzaam zijn door simpelweg in de buurt te blijven of ervoor te 
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zorgen dat de boeg van het hulpbehoevende schip in de wind gehouden wordt. Begin niet aan een 
sleep wanneer u niet vertrouwd bent met de situatie. Nood breekt wet. 
 
Slepende schip 

• pas ervoor op niet zelf aan de grond te raken; 
• let op geen lijn in de schroef te krijgen; 
• zet zelf de sleeplijn over: u kunt beter manoeuvreren; 
• gebruik een lijn die sterk genoeg is, liefst met niet al te veel rek; een brekende lijn slaat erg 

hard terug; 
• zet de sleeplijn op de hiervoor genoemde punten; 
• zet lijn vast met een spruit, ook om zo veel mogelijk manoeuvreerbaarheid over te houden; 
• manoeuvreer langzaam, zet lijn langzaam onder spanning; 
• wees stand-by om de lijn te allen tijde weer los te gooien; 
 
Gesleepte schip 

• zet de sleeplijn op het voorste deel van het schip vast; 
• houdt iemand aan het roer; 
• zet de keerkoppelingen in neutraal (blokkeer eventueel de schroefas(-sen), afhankelijk van 

het type keerkoppeling) 
• (denk ook aan de smering van de schroefas) 
 
Beide schepen 

• maak een lijn alleen vast aan delen van het schip die sterk genoeg zijn als de bolders op voor- 
of achterdek; 

• houd lijnen vrij van propellers en boeg*- en hek*schroeven; 
• nooit voeten of handen gebruiken om af te houden; 
• blijf uit de buurt van een gespannen lijn; ga niet in het verlengde staan van een gespannen 

lijn; 
• gebruik lijnen met een voldoende breeksterkte, doch overschrijd het maximum niet, zoals 

hiervoor aangegeven: dit komt overeen met 80% van de theoretische breeksterkte van de 
afmeerpunten; 

• zet lijnen vast op een manier dat deze ook onder belasting losgemaakt kunnen worden; 
• houdt een mes of bijl  paraat mocht de lijn onverhoeds snel losgemaakt moeten worden. 
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6.18 VERLATEN SCHIP 

 
Voor het verlaten van het schip in een noodsituatie kan geen eenduidige procedure beschreven 
worden binnen het kader van deze handleiding. 
Het is wel uiterst raadzaam om een noodprocedure als deze op te stellen, door te nemen en 
regelmatig te oefenen met alle opvarenden. 
Op die manier weet iedereen wat hem te doen staat mocht het ooit zover komen en wordt paniek 
voorkomen.  
Denk bij het opstellen van zo een noodprocedure aan: 
• tel koppen, overtuig u er van dat u weet waar iedereen is aan boord 
• informeer iedereen over wat er gaat gebeuren 
• "vrouwen en kinderen eerst", maar verdeel de 'sterken' en de 'zwakken' over meerdere 

vlotten indien mogelijk 
• laat wat u doet of laat afhangen van hoeveel tijd u nog heeft aan boord 
• verzamel persoonlijke documenten en scheepsdocumenten 
• verzamel noodrantsoenen en drinkwater 
• zorg voor voldoende (droge) kleding of overlevingspakken 
• neem (nood) navigatiemiddelen mee, weet uw positie en de positie van het dichtstbijzijnde 

land 
• zend noodsignalen uit 
• activeer EPIRB, neem deze mee in het reddingsvlot 
• kan de dinghy of bijboot (ook) als reddingsvlot dienen of meegenomen worden 
• een schip dat volloopt wordt instabiel en kan onverwacht snel omslaan 
• blijf in de buurt van het zinkende schip, maar niet te dicht bij wanneer ze daadwerkelijk 

zinkt 
 

• ZORG DAT IEDEREEN PRESENT IS EN BIJ ELKAAR BLIJFT 

• VERWIJDER UZELF ZO SNEL MOGELIJK VAN HET SCHIP,  

• LIEFST TEGEN DE WIND IN 

• GEBRUIK NOODSIGNALEN 
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77  OONNTTVVAANNGGSSTT  VVAANN  DDOOCCUUMMEENNTTEENN  
 
Deze VERKLARING VAN ONTVANGST VAN DOCUMENTEN, dient bij overdracht van het 
vaartuig aan de eigenaar ondertekend te worden. De bouwer heeft van deze verklaring een 
fotokopie in zijn archief.  
 

VERKLARING VAN ONTVANGST VAN DOCUMENTEN 
 
 
Hierbij verklaart koper, 
 
naam           : .................................................................... 
  
adres           : .................................................................... 
 
plaats   : .................................................................... 
 
van de       : Makma Commandeur       

 

met CIN code : NL-................................. 

  
ontvangen te hebben van de producent, 
 
producent        :  
Makma Yachting bv 
Zoeterwoudseweg 21 – D 
2321 GM  Leiden 
 
Bovengenoemd vaartuig, compleet met alle toebehoren en uitrusting, alsmede een complete 
eigenaarshandleiding. Garantiebepalingen van toeleveranciers moeten in de betreffende manuals 
opgenomen zijn. 
 
koper   
(naam in blokletters : ) 

...................................................... 
 

bouwer:  
(naam in blokletters : ) 

 

handtekening :  
 
 

handtekening :  

datum : ...................................................   
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88  VVEERRKKLLAARRIINNGG  VVAANN  OOVVEERREEEENNSSTTEEMMMMIINNGG    
Pleziervaartuigen  Richtlijn 94/25/EC, geamendeerd door Richtlijn 2003/44/EG 
 
Naam van de fabrikant van het schip: Makma Yachting bv 
Straat en nummer : Zoeterwoudseweg 21 – D 
Postcode :  2321 GM  Stad / Gemeente : Leiden 
Land : (code)    NL     (voluit) : Nederland 
INDIEN DE VERKARING IS OPGESTELD DOOR EEN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE GEMACHTIGDE: N.V.T. 
INDIEN TUSSENKOMST VAN EEN AANGEMELDE INSTANTIE VEREIST IS – VOOR ONTWERP EN CONSTRUCTIE : 
N.V.T. 
INDIEN TUSSENKOMST VAN EEN AANGEMELDE INSTANTIE VEREIST IS – VOOR GELUIDSEMISSIE : N.V.T. 

Module gebruikt voor ontwerp en constructie  :     A     Aa    B+C    B+D    B+F   G     H      
Module gebruikt voor geluidsemissie  :     A     Aa    B+C    B+D    B+F   G     H      
Andere Richtlijnen toegepast : geen      

BESCHRIJVING VAN HET PLEZIERVAARTUIG 
Rompidentificatienummer (CIN): NL-………………………………………….……………. (in te vullen) 
Merknaam van de vaartuigen: Makma 
Typenaam of nummer : Commandeur 
Ontwerpcategorie  : C 
Soort boot*  : 03  
Soort romp*  : 01 
Dek*   : 03 
Constructiemateriaal* : 02 
Voortstuwing*  : 03 
Soort motor*  : 02 
Maximum toegelaten motorvermogen (kW) : 56 
Lengte en breedte  en diepgang vvan de romp (meter) : 10,50 x 3,25 x 0.70 
 
Ik, ondergetekende verklaar op mijn eigen en enige verantwoordelijkheid dat het vaartuig, dat voldoet aan bovenstaande 
beschrijving, volledig in overeenstemming is met de essentiële eisen zoals gespecifieerd hierna  
 
Naam van de persoon die gemachtigd is om de fabrikant of zijn in de gemeenschap gevestigde gemachtigde te binden:                               
 
naam: ..................................................................                    handtekening: ...................................................... 
 
Datum (dd/mm/yyyy): ........................................................... 
 
 
* : zie codes hieronder 
Boottype:    01  zeiljacht 02 motorboot  03  opblaasbaar             04 andere � autre � other:  
Romptype:   01  enkelvoudige romp02  meervoudig  03  andere 
Constructiemateriaal:  01  aluminium 02  (vezelversterkte) kunststof  

03  staal, staallegering04  hout   05  andere 
Voortstuwing:   01  zeilen  02  benzinemotor  03  dieselmotor 

04  elektrische motor05  riemen   06  andere 
Soort motor:   01  buitenboord 02  binnenboordmotor 03  Z- of hekaandrijving 

04  ander 
Dek:   01  dicht  02  gedeeltelijk bedekt 03  open boot 
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ESSENTIËLE VEILIGHEIDSVEREISTEN  
(verwijzing naar de overeenstemmende artikelen in Annex 1 van de Richtlijn) 
 
Voor de status van de mogelijk gehanteerde normen verwijzen wij naar de tabel hierna, gekopieerd van de RSG 
website 
 va

n 
to

ep
as

si
ng

 

Algemene vereisten (2) � Exigences générales (2) � General requirements (2)  

Rompnummer HIN (2.1) � Identification de la coque � Hull IdentificationNumber – HIN (2.1)  

Plaatje van de bouwer (2.2) � plaque du constructeur (2.2) � Builder’s Plate (2.2)  

Beveiliging tegen overboord vallen en voorzieningen om weer aan boord te kunnen komen (2.3)� Prévention des chutes par 
dessus bord.... � Protection from falling overboard ...(2.3) 

 

Zicht vanaf hoofdstuurstand � Visibilité à partir du poste de barre principal (2.4)  

Handleiding (2.5) � Manuel du propriétaire (2.5) � Owner’s manual (2.5)  

Structuur (3.1) � Structure (3.1)  

Stabiliteit en vrijboord (3.2) � Stabilité et franc-bord (3.2) Stability and freeboard (3.2)  

Drijfvermogen en reserve...(3.3) � Flottabilité et réserve de... � Buoyancy and floatation (3.3)  

Openingen in romp,dek en... (3.4) � Ouvertures dans la coque...� Openings in hull... (3.4) .  

Vollopen (3.5) � Envahissement (3.5) � Flooding (3.5)  

...maximale belasting (3.6) � ...charge maximale � ...maximum recommended load (3.6).  

Bergplaats voor reddingsvlot (3.7) � emplacement du radeau de... � Liferaft stowage (3.7)  

Ontsnappingsweg (3.8) � Evacuation (3.8) � Escape (3.8)  

Ankeren, afmeren, slepen � Ancrage, amarrage remorquage � Anchoring, mooring... (3.9)  

Stuureigenschappen (4) � caractéristiques de manoeuvres � Handling characteristics (4) n.v.t. 
Motor en motorruimte (5.1) � Moteurs et compartiments� Engines and engine spaces (5.1)  

Binnenboordmotor (5.1.1) � Moteurs in-bord (5.1.1) � Inboard engine (5.1.1)  

Ventilatie (5.1.2) Ventilation (5.1.2) � Ventilation (5.1.2)  

Niet-ingesloten delen (5.1.3) � Parties exposées (5.1.3) � Exposed parts (5.1.3)  

Starten van buitenboordmotor � Démarrage du hors-bord � Outboard engine starting (5.1.4) n.v.t. 
Brandstofsysteem (5.2) � Circuit d’alimentation (5.2) � Fuel system (5.2)  

Algemeen (5.2.1) � Généralités (5.2.1) � General – fuel system (5.2.1)  

Brandstoftanks (5.2.2) � Réservoirs de carburant (5.2.2) � Fuel tanks (5.2.2)  

Elektrisch systeem (5.3) � Circuits électriques (5.3) � Electrical systems (5.3)  

Besturingssysteem (5.4) � Direction (5.4) � Steering systems (5.4)  

Algemeen (5.4.1) � Généralités (5.4.1) � General – steering system (5.4.1)  

Noodvoorzieningen (5.4.2) � Dispositifs de secours � Emergency arrangements (5.4.2)  

Gassysteem (5.5) � Appareils à gaz (5.5)� Gas systems (5.5) n.v.t. 
Brandbeveiliging (5.6) � Protection contre l’incendie (5.6) � Fire protection (5.6)  

Algemeen (5.6.1) � Généralités (5.6.1) � General – fire protection (5.6.1)  

Brandblusapparatuur (5.6.2) � Equipem. de lutte contre l’incendie � Fire fighting equipment  

Navigatielichten (5.7) � Feux de navigation (5.7) � Navigation lights (5.7)  

Het voorkomen van lozing (5.8) � Prévention de décharges � Discharge prevention (5.8) n.v.t. 
Annex 1.B – uitlaatgas emissies – verantwoording van motorleverancier  

Annex 1.C – geluids emissies  

geluidsemissie niveaus (1.C.1)  

eigenaarshandleiding (1.C.2)  
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European  
Standards  

Bodies 

Standard reference Titles First 
publication in 

the OJ 
(*) 

CEN EN ISO  
6185-1:2001 

Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW (ISO 6185-
1:2001) 

C 91 of 2002-
04-17 

CEN EN ISO  
6185-2:2001 

Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW 
inclusive (ISO 6185-2:2001) 

C 91 of 2002-
04-17 

CEN EN ISO  
6185-3:2001 

Inflatable boats - Part 3: Boats with a maximum motor power rating of 15 kW and greater 
(ISO 6185-3:2001) 

C 91 of 2002-
04-17 

CEN EN ISO  
7840: 1995 

Small craft – Fire resistant fuel hoses C 59 of 1998-
02-25 

CEN EN ISO  
7840: 1995 / 
A1: 2000 

Small craft – Fire resistant fuel hoses (ISO 7840:1994) C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO   
8099: 2000 

Small craft - Toilet waste retention systems (ISO 8099:2000) 
C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO  
8469: 1995 

Small craft – Non-fire resistant fuel hoses C 59 of 1998-
02-25 

CEN EN ISO  
8469: 1995 / 
A1: 2000 

Small craft – Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:1994) C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO  
8665: 1994 

Small craft - Marine propulsion engines and systems - Power measurements and 
declarations 

C 384 of 1997-
12-18 

CEN EN ISO  
8665: 1995 / 
A1: 2000 

Small craft – Marine propulsion engines and systems – Power measurements and 
declarations (ISO 8665:1994) 

C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO  
8666: 2002 

Small craft -  Principal data (ISO 8666: 2002) 
C 118 of 2003-
05-20 

CEN EN ISO  
9093-1: 1997 

Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic (ISO 9093-1:1994) 
C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO 9093-2:2002 Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic (ISO 9093-2:2002) C 80 of 2003-
04-03 

CEN EN ISO 9094-1:2003 Small craft -  Fire protection - Part 1: Craft with a hull length of up to and including 15 m 
(ISO 9094-1:2003) 

C 163 of 2003-
07-12 

CEN EN ISO 9094-2:2002 Small craft -  Fire protection - Part 2: Craft with a hull length of over 15 m (ISO 9094-
2:2002) 

C 118 of 2003-
05-20 

CEN EN ISO  
9097: 1994 

Small craft – Electric fans C 59 of 1998-
02-25 

CEN EN ISO  
9097: 1994/ 
A1: 2000 

Small craft – Electric fans (ISO 9097:1991) C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO  
10087: 1990 

Small craft - Hull identification - Coding system C 384 of 1997-
12-18 

CEN EN ISO  
10087: 1996/ 
A1: 2000 

Small craft – Hull identification – Coding system (ISO 10087:1995) C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO  
10088: 2001 

Small craft –  Permanently installed fuel systems and fixed fuel tanks (ISO 10088:2001) 
C 91 of 2002-
04-17 
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CEN EN ISO 10133:2000 Small craft - Electrical systems - Extra-low voltage d.c. installations (ISO 10133:2000) C 59 of 2002-
03-06 

CEN EN ISO  
10239: 2000 

Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2000) 
C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO  
10240: 1995 

Small craft - Owner’s manual C 384 of 1997-
12-18 

CEN EN ISO 10592: 1995 Small craft – Hydraulic steering systems C 59 of 1998-
02-25 

CEN EN ISO  
10592: 1995/ 
A1: 2000 

Small craft – Hydraulic steering systems (ISO 10592:1994) C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO  
11105: 1997 

Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments C 384 of 1997-
12-18 

CEN EN ISO  
11547: 1994 

Small craft - Start-in-gear protection C 384 of 1997-
12-18 

CEN EN ISO  
11547: 1995/ 
A1: 2000 

Small craft – Start-in-gear protection (ISO 11547:1994) C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO 11591: 2000 Small craft, engine-driven - Field of vision from helm position (ISO 11591:2000) C 59 of 2002-
03-06 

CEN EN ISO 11592: 2001 Small craft less than 8 m length of hull - Determination of maximum propulsion power rating 
(ISO 11592:2001) 

C 59 of 2002-
03-06 

CEN EN ISO 11812: 2001 Small craft - Watertight cockpits and quick-draining cockpits (ISO 11812:2001) C 91 of 2002-
04-17 

CEN EN ISO 12215-1: 
2000 

Small craft – Hull construction and scantlings – Part 1: Materials: Thermosetting resins, 
glass-fibre reinforcement, reference laminate (ISO 12215-1:2000) 

C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN ISO 12215-
2:2002 

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for 
sandwich construction, embedded materials (ISO 12215-2:2002) 

C 235 of 2002-
10-01 

CEN EN ISO 12215-
3:2002 

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, 
wood, other materials (ISO 12215-3:2002) 

C 235 of 2002-
10-01 

CEN EN ISO 12215-
4:2002 

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing 
(ISO 12215-4:2002) 

C 235 of 2002-
10-01 

CEN EN ISO 12216:2002 Small craft – Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and 
watertightness requirements 
(ISO 12216:2002) 

C 318 of 2002-
12-19 

CEN EN ISO 12217-
1:2002 

Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorisation - Part 1: Non-sailing 
boats of hull length greater than or equal to 6 m 
(ISO 12217-1:2002) 

C 235 of 2002-
10-01 

CEN EN ISO 12217-
2:2002 

Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorisation - Part 2: Sailing boats 
of hull length greater than or equal to 6 m 
(ISO 12217-2:2002) 

C 235 of 2002-
10-01 

CEN EN ISO 12217-
3:2002 

Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorisation – Part 3 : Boats of hull 
length less than 6 m (ISO 12217-3 :2002) 

C 235 of 2002-
10-01 

CEN EN ISO 13297: 2000 Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO 13297:2000) C 59 of 2002-
03-06 

CEN EN ISO 13929: 2001 Small craft - Steering gear - Geared link systems (ISO 13929:2001) C 59 of 2002-
03-06 

CEN EN ISO 14895:2003 
Small craft — Liquid-fuelled galley stoves (ISO 14895:2000) 

C 261 of 2003-
10-30 

CEN EN ISO 14946: 2001 Small craft - Maximum load capacity (ISO 14946:2001) C 59 of 2002-
03-06 

CEN EN ISO 15083:2003 
Small craft — Bilge-pumping systems (ISO 15083:2003) 

C 261 of 2003-
10-30 
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CEN EN ISO 15084:2003 Small craft -  Anchoring, mooring and towing - Strong points (ISO 15084:2003) C 163 of 2003-
07-12 

CEN EN ISO 15085:2003 
Small craft — Man-overboard prevention and recovery (ISO 15085:2003) 

C 261 of 2003-
10-30 

CEN EN ISO 15584: 2001 Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components (ISO 
15584:2001) 

C 59 of 2002-
03-06 

CEN EN ISO 16147:2002 Small craft - Inboard diesel engines - Engine mounted fuel and electrical components (ISO 
16147:2002) 

C 80 of 2003-
04-03 

CEN EN 28846:  
1993 

Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases C 255 of 1995-
09-30 

CEN EN 28846:  
1993 / 
A1: 2000 

Small craft – Electrical devices – Protection against ignition of surrounding flammable 
gases (ISO 8846:1990) 

C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN 28847: 
1989 

Steering gear - Wire rope and pulley systems C 255 of 1995-
09-30 

CEN EN 28848: 
1993 

Remote steering systems C 255 of 1995-
09-30 

CEN EN 28848:  
1993 / 
A1: 2000 

Small craft – Remote steering systems (ISO 8848:1990) C 138 of 2001-
05-11 

CEN EN 28849: 
1993 

Electrically operated bilge-pumps C 255 of 1995-
09-30 

CEN EN 28849:  
1993 / 
A1: 2000 

Small craft – Electrically operated bilge-pumps (ISO 8849:1990) C 138 of 2001-
05-11 

CEN 
EN 29775: 
1993 

Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power C 255 of 1995-
09-30 

CEN EN 29775:  
1993 / 
A1: 2000 

Small craft – Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW 
power (ISO 9775:1990) 

C 138 of 2001-
05-11 

CENELEC EN 60092-507:  
2000 

Electrical installations in ships - Part 507: Pleasure craft (IEC 60092-507:2000) C 137 of 2003-
06-12 

(*) Date from which compliance with the national standard adopted pursuant to the adoption of this harmonised standard enables to invoke, 
subject to the provisions of article 5 of the Directive, a presumption of compliance with the essential requirements the national standard covers 
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9.1 CHECKLIST  "DAGELIJKS" 

Werk deze checklist af elke keer voordat u gaat varen met uw Makma Commandeur  
 controleer het weer en de weersverwachting 
 is de bilge droog 
 zijn er voldoende reddingsmiddelen aan boord 
 is een kaart van het vaargebied aan boord 
 is er voldoende brandstof aan boord 
 (minimaal wekelijks) controleer de olie van motor(-en) en keerkoppeling volgens de instructies 

van de fabrikant 
 (wekelijks) controleer de spanning en de conditie van de V-snaren  
 controleer de asafdichting(-en) en de conditie van het stuurwerk 
  

eventueel aan te vullen met uw eigen controlepunten: 
 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 
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9.2 CHECKLIST  "PERIODIEK" 

Werk deze checklist eens per maand af 
volg de instructies van de fabrikanten van alle aan boord geïnstalleerde apparatuur 
 controleer (bij vloeistof accu's) het niveau van het elektrolyt en controleer of de accu's 

goed bijladen (zie hiervoor het laadstroomcontrolelampje of laadstroommeter. zie 
instructieboekje van de motor) 

 controleer de werking van de navigatielampen. Zijn er een reservelampjes aan boord? 
 controleer de waterafscheider in het deelsysteem op de aanwezigheid van water (aftappen 

indien nodig) 
 reinig de filters in de aanzuig van het lenssysteem 
 demonteer de sensors van de elektronica uit het vlak, controleer, smeer de O-ringen met een 

weinig zuurvrije vaseline, en monteer 
 controleer de schroefas installatie 
 controleer alle systemen aan boord op lekkage 
 demonteer, reinig en controleer de beluchters in de koelwater leiding(-en) van de motor(-en), 

en op de standpijpen 
 controleer smering van schroefas 

eventueel aan te vullen met uw eigen controlepunten: 
 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 



M A K M A  Commandeur  

 
 

 
 
 8 5  / 9 2  

 

 

9.3 CHECKLIST  "JAARLIJKS" 

Werk deze checklist eens per jaar af. 
Indien uw schip 'overwintert' op een plaats waar het niet vriest, en u heeft de systemen aan 
boord niet winterklaar hoeven maken, werk dan toch de van toepassing zijnde items uit deze 
tweedelige lijst af. 
 

LET OP: laat uw Makma Commandeur bij voorkeur niet in het water overwinteren, maar stal hem op 
het droge tijdens de vorstperiode. 

 
DEEL 1, WANNEER BOOT UIT HET WATER GEHAALD WORDT VOOR (WINTER-) 

STALLING OF JAARLIJKS ONDERHOUD 

 zijn alle systemen aan boord winterklaar gemaakt  
 is vaartuig zo geplaatst dat er geen water in de boot kan komen 
 afdekzeil : zit dit goed vast en kunnen er geen plassen in vormen 
 ventilatie : zorg voor voldoende ventilatiemogelijkheden 
 inspectie : zorg voor regelmatige (elke maand) controle van uw boot 
 haal alle kussens en bekleding van boord als vaartuig niet verwarmd is 
 haal alle kostbaarheden en gemakkelijk te demonteren apparatuur van boord 
 accu : kabels losnemen, polen invetten, niveau controleren, buiten vaartuig stallen en (laten) 

onderhouden 
 vul de dieseltanks zodat er zich geen condens in de tanks kan vormen 
 brandstofsysteem: tap een beetje vloeistof uit het systeem af om water en 

verontreinigingen uit het systeem te halen. 
 (droge) stalling: huiddoorvoeren open en niet geblokkeerd? 
 opbokken: romp goed ondersteunen / opbokken.  
 huiddoorvoeren / afsluiters: zijn deze nog gangbaar en in goede conditie; vervang indien 

twijfelachtig 
 controleer de conditie van de rubberen O-ringen in de vuldoppen van brandstof, drinkwater, 

vuilwater, tankdeksels, etc. 
 laat gasinstallatie* door gecertificeerd personeel nazien, verleng indien nodig de keuring van 

de installatie. 
eventueel aan te vullen met uw eigen controlepunten: 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 
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 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
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 DEEL 2, WANNEER BOOT WEER TE WATER GAAT NA (WINTER-) STALLING OF 

JAARLIJKS ONDERHOUD 

 maak alle systemen weer zomerklaar 
 motor gebruiksklaar maken 
 accu: in schip plaatsen, zeevast zetten en aansluiten 
 brandstofsysteem controleren op lekkage en conditie van brandstof en –slangen 
 brandstofsysteem: tap een beetje vloeistof uit het systeem af om water en 

verontreinigingen uit het systeem te halen 
 controleer alle lijnen en het ankergerei 
 is antifouling in goede conditie  
 is de keuring van de brandblussers nog niet verlopen? 
 huiddoorvoeren / afsluiters: zijn deze nog gangbaar en in goede conditie; vervang indien 

twijfelachtig 
eventueel aan te vullen met uw eigen controlepunten: 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................................................. 
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10.1 GARANTIEVOORWAARDEN 

Garantievoorwaarden zijn ingevoegd achter dit blad. 
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10.2 ELEKTRISCH SCHEMA 

Achter deze pagina  ingevoegd. 
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10.3 EXTRA SCHEMA’S* 

Achter deze pagina  ingevoegd. 
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10.4 DIVERS 

 
Achter deze pagina is ruimte om diverse stukken m.b.t. de boot op te bergen, zoals de manuals 
van de aan boord geïnstalleerde apparatuur. 
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