
E-Book van het 9 stappen plan voor uw zwembad winterklaar maken.     22-10-12

U wilt zelf u uw zwembad winterklaar maken.
 
U voorkomt dat onderdelen en leidingen van uw zwembad tijdens de vorst periode gaan 
bevriezen en dat uw zwembadwater fris en helder blijft als u onderstaande adviezen opvolgt.

Mijn naam is Diny van den Einden van Di-Jo Uw advies centrum voor fris en helder 
zwembadwater en geef u heel graag het allerbeste advies! 

U gaat zelf uw zwembad winterklaar maken? Ik geef u de belangrijkste tip! Raadpleeg de 
bijgeleverde handleidingen en product omschrijvingen van uw installatie zorgvuldig door  
en handel daar ook naar. 

Ik geef u in dit E-Book zorgvuldig advies wat te doen tijdens de winterbeurt maar u moet 
weten dat de handleiding van uw installatie de beste informatie bevat voor Uw installatie. 

                                                                                                          Diny van den Einden
                                                                                                          Di-Jo Uw advies centrum!
In het kort uw zwembad winterklaar maken
1)uw zwembadwater is nog fris en helder en heeft een pH van 7.2 – 7.4 en een chloor waarde 
van 1.5  ppm
2)waterniveau laten dalen indien mogelijk
3)leidingen watervrij maken
4)pomp en zandfilter watervrij maken
5)warmte pomp of zonnepanelen watervrij maken 
6) winterbeurt voor automatische waterbehandelings systemen
7)chemie toedienen tijdens winterklaar maken en herhalen in jan/feb 
8)afdekken zwembad
9)zwembad blijven filteren tijdens de winter indien u een te hoge grondwaterstand heeft.

Uitgebreide informatie wat u moet doen om uw zwembad winterklaar te maken

De temperaturen overdag en ‘s nachts dalen in de herfst en u vind het tijd worden dat uw 
zwembad weer word winterklaar gemaakt. Natuurlijk kunt u dit laten doen of  u gaat zelf aan 
de slag. Als de temperatuur onder de  12 graden blijft dan is er geen algengroei meer 
aanwezig en kunt u uw zwembad toedekken. 
Het zwembad winterklaar maken is niet veel werk als u in de na zomerse dagen nog de nodige 
onderhoud aan uw zwembadwater heeft verricht. Heeft u dit een beetje laten verslonzen dan 
vergt het natuurlijk wat meer werk.

U voorkomt dat onderdelen en leidingen van uw zwembad tijdens de vorst periode gaan 
bevriezen als u onderstaande adviezen opvolgt. 

Stap 1 zwembad winter klaar maken. De juiste waardes 

Wij gaan er even vanuit dat u uw zwembadwater nog fris en helder heeft. Mocht dit niet het 
geval zijn dan raden wij u aan om alle nodige waardes aan te passen. Organisch vuil te 
verwijderen en continue te chloreren totdat uw zwembadwater weer fris en helder is. 
Fris helder zwembadwater heeft een pH van 7.2 en een chloor gehalte van 1.5 – 3 ppm  
Poets de waterlijn mooi schoon met waterlijn reiniger of Zep 711. Deze producten zijn ervoor 
om de vetrand mooi schoon te poetsen. 



Stap 2 het waterniveau laten dalen tijdens het winter  klaarmaken

Waar moet u op letten!
Pomp NOOIT gedeeltelijk uw zwembadwater uit het zwembad  voordat u weet wat de 
waterstand is van het grondwater. Het water niveau van uw zwembad mag u nooit onder het 
grondwater niveau laten komen. De kans bestaat dat het grondwater tussen de wand en de 
folie komt en dat zich plooien gaan vormen in uw zwembadfolie. Doe bij twijfel eerst een 
grondboring om te weten wat uw grondwater niveau is. Waterschappen kunnen ook in uw 
regio de waterstanden aanpassen. Wat vorig jaar de grondwaterstand  was hoeft dit jaar niet 
zo te zijn.
Pomp uw zwembad indien mogelijk leeg tot onder de bovenste inspuiter.
Is de grondwaterstand bij u te hoog? Lees verder bij stap 9 zwembad blijven filteren tijdens de 
winter.

Stap 3 leidingen watervrij maken winter klaarmaken

Als het waterniveau is gedaald tot onder de bovenste inspuiter dan kunnen de leidingen leeg 
lopen. U kunt bij de centrale ruimte ook met de compressor druk op de leidingen zetten zodat 
de leidingen goed leeg zijn. De leidingen die nog in het waterniveau liggen daar gaan we 
vanuit dat deze lager als 70 cm onder het maai veld liggen en dat deze niet zullen bevriezen. 
Alle  inspuiters  die nu boven het waterniveau zitten en waarvan de leidingen leeg zijn kunt u 
nu gaan afdoppen.

   met zogeheten inspuiter afdichters. De inspuiter afdichter voorkomt dat 
het water terug de leidingen in kan wanneer het waterniveau tijdens de winter gaat stijgen. 
De skimmers worden afgedicht met Gizzmo’s deze draait u in de skimmer zodat ook daar 

geen water in de leidingen kan komen. U ziet op de foto dat er 2 
verschillende maten aan de kopse zijde aanwezig zijn. Hierdoor zijn de gizzmo’s te gebruiken 
voor meerdere type skimmers. Aan 1 zijde van de skimmer afdichter bevind zich de 2 duims 
draad en aan de andere zijde de 1.5 duims draad. Heeft uw skimmer geen draad om de gizzmo 
op te schroeven dan kunt u als alternatief een lege fles gebruiken en deze verzwaren met 
( droog ) zand en plaatst u de fles op de kop in de skimmer. 

Zwembad drijvers voor in het water tijdens de winter

Waarom zou ik winterdrijvers moeten plaatsen? Als uw zwembad gaat bevriezen dan zorgen 
de winterdrijvers ervoor dat er niet teveel druk op de wanden komt. Het is niet wenselijk dat 
het zwembad zich gaat uitzetten. 
   



Stap 4 zand filterinstallatie winter klaar maken

Voordat u de zandfilter winterklaar maakt is het raadzaam om tijdens het leegpompen van het 
bad de filter minstens 10 minuten op de stand backwaschen te zetten. U pompt daarmee het 
zwembad al gedeeltelijk leeg en de zandfilter word gereinigd van veel vuil dat zich in het 
zand heeft verzameld.Zeer verontreinigd water kan op de backwasch stand de verdelers onder 
in de zand filter alleen maar gaan vervuilen en dicht slippen als u groen en vies water heeft en 
dat is niet de bedoeling dan kunt u beter de waste stand gebruiken ipv de backwasch. Uitleg 
over de standkraan? Klik hier. 
 U kunt na 10 minuten backwaschen  de standen kraan (afhankelijk van het type standenkraan 
u heeft) op de winterstand zetten. In de beschrijving van uw zandfilter staat vermeld wat de 
winterstand is. Het bad kunt u verder leeg pompen met een dompel pomp. Heeft de zand filter 
een manometer dan kunt u deze vorstvrij wegleggen. Van de filter en de pomp moet u nu de 
aftap kraantjes open draaien en open laten tijdens de winter. ( tip leg de dopjes in het mandje 
van de pomp ). Vervang in het voorjaar het filterzand na 5 jaar bij normale vervuiling van het 
zwembad. Filterzand is nog altijd een goed en goedkoop filtermedium voor uw zandfilter. 
Indien mogelijk is het altijd het veiligst om de zandfilter en pomp in een vorst vrije ruimte te 
plaatsen. 

Stap 5 Uw warmte pomp of zonnepanelen winter klaarmaken. .

Niet alle warmte pompen en zonnepanelen vereisen dezelfde eisen voor het winterklaar 
maken. Ik Diny van den Einden geef u het allerbeste advies voor het winter klaarmaken van 
uw warmtepomp cq zonnepanelen en dat is. Lees de beschrijving cq handleiding van uw 
product zorgvuldig door en handel daarna zoals vermeld.  De vermelde informatie op deze 
site kan voor uw toestel niet gelden. Ik geef u een goed maar geen bindend advies. De 
leidingen in uw warmtepomp die in de winter niet worden gebruikt  moeten ten alle tijden 
goed worden  geledigd. 

U moet ervan verzekerd zijn dat er onderin geen enkel laagje water meer staat. Met een 
compressor of vacuum kunt u de leidingen nog beter ledigen. Zorg ervoor dat u het aanzuig 
rooster goed schoon blaast met een compressor en dek de warmte pomp af met een daarvoor 
bestemde winterhoes.

Een goede winterafdekking voor uw warmte pomp is belangrijk omdat deze ervoor zorgt  dat 
er minder condens vorming is waardoor uw electronica minder belast word. Voorkom dat er 
vuil in de leidingen van de warmtepomp kan komen tijdens de winterstand. 

Er zijn ook warmtepompen met een ingebouwde winterstand de handleiding van deze 
warmtepompen geven aan welke stappen u moet nemen tijdens de winter periode

Belangrijke tip als uw warmtepomp niet word gebruikt maar uw zandfilter toch draait. 

Belangrijke tip bij mensen die de zandfilter in de winter laten draaien maar die de zwembad 
warmtepomp NIET gebruiken. Wees er 100 % van overtuigd dat de kogelkraan die u gebruikt 
ook 100 % afsluit. U begrijpt als de kogelkraan druppel  gewijs lekt dat er water naar uw 
warmtepomp gaat en dat uw warmte pomp bij vorst kapot vriest terwijl u denkt dat de kraan 
toch goed dicht staat. Het is veiliger om de aan en afvoer leiding van uw warmte pomp af te 
doppen zodat deze mooi zijn afgesloten en dat er nooit geen water of vuil in uw warmtepomp 
kan komen. 

Zonnepanelen winter  klaar maken 



Bij bijna alle zonnepanelen is het belangrijk dat er zich geen water in het systeem bevind. 
Lees de beschrijving goed en zorg ervoor dat u onderdruk ervoor zorgt dat u al het water uit 
de panelen heeft. Als u geen water in het systeem heeft dan kan het paneel geen vorst schade 
krijgen. Ik bedoel hiermee ook echt geen water in het gehele systeem.

Belangrijke tip voor de winterbeurt van zonnepanelen 

Liggen uw zonnepanelen al enkele jaren op uw schuine dak of platdak? Controleer tijdens de 
winterbeurt of zomerbeurt een keer de conditie van uw bevestigings materialen. Door 
verwering en weersomstandigheden kunnen bepaalde bevestigingen kort worden en krijgt de 
wind meer invloed op de panelen en zal het u een keer verrassen als ze bij een stevige wind 
hoos van het dak worden geslingerd. Even een goede check en daar naar handelen kan veel 
werk en kosten besparen. 

Stap 6 winterbeurt voor automatische water  behandeling systemen.

Ook bij de winterbeurt voor de automatische water behandeling systemen is mijn advies om 
dit te laten doen door een vakkundig persoon. Of lees de handleiding van uw systeem goed 
door en handel daar naar!. 

Voor de meeste automatische water behandel systemen geld  dat u in de winter de elektrodes 
moet bewaren in de daarvoor bestemde bewaarvloeistof en bijgeleverde koker.

Het voorfilter schoonmaken en de monstername blok leeg laten en reinigen

Alle leidingen goed doorspoelen met schoon water gedurende 6 minuten. Daarna de leidingen 
leeg laten en afkoppelen. De doseerpomp ook laten droog pompen zodat er geen water meer 
in de pomp aanwezig is.

Heel belangrijk: Zorg ervoor dat de apparatuur, de elektrodes en buffervloeistof, chloor en 
zwavelzuur vorstvrij worden bewaard. 

Stap 7 chemie toedienen tijdens het winter klaarmaken en herhalen in Jan/Feb

De pH waarde van uw zwembadwater is als het goed is ongeveer 7.2 – 7.4 en de chloor 1.5-3 
ppm. Ondanks dat deze waardes helemaal goed zijn is het belangrijk om een winter vloeistof 
aan uw zwembadwater toe te voegen. Dit noemen we een overwinterings pakket. Bij sommige 
leveranciers bestaat dit uit verschillende producten en bij sommige maar uit 1. Als wij uw 
zwembad winterklaar zouden maken dan gebruiken wij altijd de Qac. Dit middel verdeeld u 
opgelost in een gieter of emmer water over het water oppervlak. In de maand januari/ februari 
kunt u nogmaals een dosis aan het water toevoegen. 

Het verbruik is 500 ml / 10m3 water wat zich nog in het zwembad bevind. De waterkwaliteit 
blijft beter in balans zodat u minder kans heeft op reacties of kalk afzettingen tegen de 
wanden. 

Stap 8 afdekken zwembad tijdens de winter beurt met een goede winterafdekking

Het meest belangrijke voor het makkelijk opstarten van uw zwembad is toch wel een goede 
winterafdekking. 

Waaraan moet een goede zwembad winterafdekking aan voldoen?



1. Licht dicht afdekken. 
2. Heeft een gaas strook in het midden zodat het water niet op de afdekking blijft staan. 

( u heeft alle voorzieningen al getroffen dat er geen water het leiding netwerk in kan) 
Deze gaas strook is aan de onderzijde bekleed zodat er geen licht inval is bij de gaas 
strook

3. kleur vast ( moet niet afgeven bij op uw randtegels ) 
4. heeft rvs ringen 
5. Is stevig bevestigd 

Misschien duikt er nu een vraag bij u op als het zwembad vol regent wat moet ik dan doen? 

In het voorjaar even de waterstand checken en als deze te vol word kunt u er nog een laagje 
uit pompen met een dompelpomp. 

In het voorjaar ALTIJD ondanks dat het is vol geregend 1/3 verversen met als kantekening de 
grondwaterstand! 

                                                      

Stap 9 uw zwembad blijven filteren tijdens de winter.

Zoals u heeft kunnen lezen kan niet iedereen zijn zwembad zomaar 1/3 leeg laten lopen ivm 
de grondwaterstand. Dat vergt een andere aanpak om uw zwembad winterklaar te maken. 
U kunt stap 1 – 5 – 6 en 8 gewoon opvolgen om tot een goed resultaat te komen. 

Natuurlijk hoeft de filter niet continue te draaien want er is geen algen groei bij een 
temperatuur lager als 12 graden 

Hoelang moet ik filteren tijden de winterperiode? 

Makkelijk om te onthouden

Bij een water temperatuur van 0 graden en lager continue filteren

Bij een temperatuur boven de 0 graden deelt u het aantal graden door 2 

bv de water temperatuur is 4 graden gedeeld door 2 = 2 uur filteren per dag. Bij twijfel of u 
middelmatige of strenge nachtvorst krijgt kunt u het beste de filter ’s nachts continue laten 
lopen. Anno 2012 zijn er zwembadpompen op de markt die veel minder stroom verbruik 
hebben. Deze pompen zijn interessant voor mensen die ’s winters moeten blijven filteren. 

Tijdens winter periode is het belangrijk dat u alert blijft hoe streng het gaat vriezen. 

Hopelijk heeft dit E-Book eraan bij gedragen dat u belangrijke zaken weet tav uw zwembad 
winterklaar maken. 
Zijn er nog vragen? Stuur mij een mail naar info@di-jo.nl tnv Diny of Bel 06-53190468 
Als u dit een interessant E book dan vind ik het super tof als je deze wil liken op face book

Groetjes en Succes! Diny van den Einden

mailto:info@di-jo.nl
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