
WSC "BREEWIJD" MBSOV 
Antifouling formulier 2022/23 

Naam eigenaar:  

Naam Schip:  

Woonplaats:  

Alle leden die tijdens de stallingsperiode in de loods antifouling willen aanbrengen op het vaartuig dienen dit 
formulier ingevuld te retourneren. Zware metalen in het water zijn giftig voor planten en dieren. Het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft wederom aangekondigd strenge controles uit te voeren 
in maart en april.  
Veel verboden middelen zijn helaas gewoon te koop via het internet. Het smeren hiervan is echter strafbaar. 
Bij een controle riskeer je een boete van minimaal € 2.500,-- en de laag moet weer verwijderd worden. 
 
Op de 2e pagina staat aangegeven welke producten zijn toegestaan in Nederland. Gelieve op dit formulier aan 
te geven welk middel u gaat aanbrengen op het onderwaterschip. 
 

 

Eigenaar vaartuig gaat de volgende antifouling aanbrengen: 

O 13536 Cupron Plus O 14646 Nautical Antifouling  O15528 Hempel NCT 7173C 

O 15568 Uni-pro 225 O 15529 Hempel 7666C               O15401 Micron LZ 

O 14533 Interspeed Extra O 15006 Seajet 023 Teichi  O15534 Hempel Mille 7174C 

O 14532 Cruiser One O 15010 Hempel Classic 71220  O15606 Antifouling Plus 

O 14388 Guardia O 15027 Scirocco NL   O16253 Seajet 022 Orenji 

O 14301 Copper-Cruise O 15525 Hempel Mille7166C  

 

  
De commissaris loods zal het gebruik van de opgegeven antifouling controleren. 

Dagen voor het aanbrengen van de antifouling in 2023 zullen bekend gemaakt worden per mail. 

 

 

 
Uw formulier dient uiterlijk 28 januari 2023 bij ons binnen te zijn. 

U dient dit formulier in te leveren bij de commissaris loods of dienstdoende toezichthouder. 
 
Formulieren die op een andere wijze worden ingeleverd, worden niet behandeld!  
Wanneer er geen formulier is ingediend gaat de commissaris loods er van uit dat er geen antifouling wordt 
aangebracht! 

 

 

 
 

Tips voor verstandig gebruik antifouling  
 

 Gebruik alleen antifouling die bestemd is voor particulieren. Op de verpakking staat dan dat het 
middel voor “niet-professioneel” gebruik is. 

 Koop alleen middelen in het buitenland of via buitenlandse websites als je zeker weet dat dit ook in 
Nederland is toegelaten voor niet-professioneel gebruik. Dit staat op de verpakking en is te vinden 
in de lijst met toegelaten producten. 

 Gebruik je niet-toegestane middelen? Hier wordt op gecontroleerd. Je moet het er dan weer 
afhalen, en je riskeert een boete tot €2.500,-. Tevens kan het bestuur toegang tot de loods 
weigeren! 

 Schuur je met de hand? Schuur antifouling indien mogelijk nat, zodat je geen schadelijk schuurstof 
inademt. 

 Draag bij het schuren en aanbrengen van de verf handschoenen, een overall en beschermingsbril. 
De verf kan anders ook schadelijk zijn voor jouw gezondheid. 

 Restanten antifouling kun je met blik en al inleveren als klein chemisch afval. 
 
 
 



 


