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 Inleiding 
 
De eerste uitgave 
 
Dit stencil is geschreven door een aantal zeilinstructeurs van de Stichting zeil- en 
punterkampen P.J. den Hartog. Zij hopen dat zoveel mogelijk zeilenthousiastelingen 
het zullen lezen. Bij het schrijven van de tekst hebben de verschillende auteurs echter 
met name de meer gevorderde deelnemers van de zeilkampen die door 
bovengenoemde stichting georganiseerd worden als doelgroep voor ogen gehad. 
 
Het stencil kan het beste als aanvulling op de Leidraad voor zeilers worden gebruikt. 
De elementaire beginselen van het zeilen kun je jezelf eigen maken door de Leidraad 
te lezen en in praktijk te brengen. 
 
De onderwerpen worden in een min of meer willekeurige volgorde behandeld. Het is 
ook mogelijk dat je dezelfde opmerking zowel bij onderwerp A als bij onderwerp B 
tegenkomt. Zie dat als een nuttige herhaling, niet als overbodig gezeur. 
 
De meest voor de hand liggende opmerking tot slot: zeilen leer je door het te doen en 
niet uit een boekje. 
 
Veel succes! 
 
Geproduceerd gedurende de hete zomer van 1989 door: Gerrit Jan, André, Job, 
Marije, Hans, Hans, Dick, Aleida en Frans. 
 
 
De tweede uitgave 
 
Voor jullie ligt de tweede, sterk herziene uitgave van het zeilstencil van de Stichting 
zeil- en punterkampen P.J. den Hartog. Wat is er allemaal veranderd ten opzichte van 
de eerste uitgave? 
 
Ten eerste is het geheel geïllustreerd met mooie tekeningen van Job en Aleida. ‘Ter 
vermaeck ende lering’ zoals André zou zeggen. Verder is er een aantal stukken 
toegevoegd: slepen, jagen, bruggen, schipper zijn en een stuk met tips voor de punter. 
Dit alles maakt het stencil al bijna tot een boekwerk. Door sommige hoofden heeft 
het idee van een commerciële uitgave al gespeeld.  
 
Verder is er gepoogd enige lijn in de volgorde van de stukken aan te brengen. Het 
eerste stuk behandelt het zeilen met een punter. Hierin zijn veel nuttige tips verwerkt. 
Daarna komt het zeilen in Hommerts aan de orde. Zoals de meesten van jullie weten 
wordt bij een aspirant Hommerts instructeur op de volgende drie aspecten gelet: 
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1. eigen zeilen: hoe zeilt zij/hij; 
2. schipper zijn: hoe weet zij/hij met de boot en de verantwoordelijkheid ten 

opzichte van de bemanning om te gaan, hoe organiseert zij/hij en 
3. instructie geven: hoe legt zij/hij uit. 

 
Volgens deze lijn is het stencil opgezet. Eerst wordt het eigen zeilen behandeld, wat 
het leeuwendeel van dit stencil omvat. Vervolgens een stuk over het schipper zijn 
met daarbij aansluitend een stukje over bruggen. En tenslotte het stuk over instructie 
geven. 
 
Dit stencil is nog niet af. Vooral over lesmethoden en manieren van instructie geven 
kunnen er nog wel enige stukjes bij. Verder is elke kritiek welkom, of het nou om 
taal- of typefouten gaat of over inhoudelijke zaken. We willen dit stencil elk jaar 
beter maken!  
 
Veel plezier ermee! 
 
April 1990, namens alle lui die hebben meegewerkt,  
 

Gerrit Jan. 
 
 
De derde uitgave 
 
In het voorjaar van 1993 is het gehele stencil grondig doorgelezen en zijn fouten 
zoveel mogelijk verwijderd. 
 
De stukken zijn in opzet aangepast volgens een uniform schema: inleiding – 
hoofdmoot - opmerkingen. Ook is de pagina opmaak verbeterd. Dit is gedaan om het 
geheel uit de 'stencil sfeer' te krijgen. Met zijn 62 pagina’s begint het een boekwerk 
te worden. 
 
Omdat een ieder toch iets behoort te weten over de boot waarin hij/zij vaart, is er het 
één en ander vermeld over de ontstaansgeschiedenis van punter, Valk en 16 m². 
Tevens is een verhandeling over het zeilen met zwaar weer toegevoegd, geschreven 
door Hans Huigen. 
 
12 april 1993, de commissie: Frans, Gerrit Jan, Jan Peter, Marije, Rianne. 
 
 
De vierde uitgave 
 
In deze vierde versie is er weinig aangepast. Enkele onnodige stukjes tekst zijn 
verwijderd en ik hoop dat de laatste taalfouten er nu uit zijn. De grootste klus was 
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echter het digitaliseren van het boekje. Vanaf nu is ’t Boekje dus ook digitaal 
verkrijgbaar. 
 
Heb je na het lezen van ’t boekje opmerkingen, suggesties of vragen, kom hiermee 
dan naar de zeiltechnische commissie zodat een eventuele volgende uitgave nog beter 
wordt. 
 
Zomer 2001, de Z.T.C.: Michiel, Annegreet, Willem, Dico, Joanne en Erald. 
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 Onze boten 
 
De Stichting zeil- en punterkampen P.J. den Hartog uit Kampen vertoeft alweer 
enkele decennia op de wateren van Noordwest-Overijssel en Friesland. Gedurende al 
die jaren is er vrijwel altijd gezeild met dezelfde boten: de punter en de 16 kwadraat. 
De laatste jaren is de plaats van de 16 kwadraat echter overgenomen door polyester 
Valken. 
 
Wat weten we eigenlijk van de ontwikkeling van deze schepen af? Vaak veel te 
weinig. Daarom wordt hier in het kort het één en ander over deze scheepstypen 
verteld. 
 
 
1 De punter 
 
Soms wordt wel gedacht dat de hele geschiedenis van de mensheid ergens aanvangt 
rond het begin van onze jaartelling. Schepen als vervoermiddel zullen dus ook wel na 
die tijd ontstaan zijn. Echter, de geschiedenis van de mensheid is miljoenen jaren 
ouder dan het begin van onze jaartelling en de geschiedenis van schepen begint zeker 
duizenden jaren eerder. 
 
 
1.1 Een hele historie 
 
Er zijn boomstamkano’s gevonden van ongeveer 8000 voor Christus. Verder zien we 
al bij verschillende grotere schepen van omstreeks het begin van de jaartelling 
punterachtige constructies. De punters zelf treffen we nog niet aan. Kleine bootjes 
kwamen nog steeds niet verder dan een uitgeholde boomstam. Overigens zijn er in 
Nederland talrijke boomstamkano's gevonden die zowel van voor als van na het 
begin van de jaartelling dateren. 
 
De voortschrijdende ontginningen en turfmakerijen in de veenstreken deden een 
behoefte ontstaan aan veel kleine bootjes. De houtzaagmolen maakte het zagen van 
planken betrekkelijk eenvoudig. Zo is men hoogstwaarschijnlijk in plaats van 
boomstamkano's bootjes gaan maken naar analogie van platbodems-met-steven 
volgens technieken die dateren van rond 300 na Christus. De verschillen in gebruik 
van de scheepjes en de verschillen in vaarwater hebben tot het ontstaan van 
verschillende soorten geleid. Over de verdere ontwikkeling van de punters is weinig 
bekend. Er is noch in de literatuur noch in afbeeldingen iets noemenswaardigs te 
vinden over punters. 
 
Het scheepsarcheologische materiaal op het gebied van platbodems uit de 
middeleeuwen is bijzonder schaars. Slechts enkele vondsten brengen ons verder. Het 
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oudste scheepje dat men min of meer een punter zou mogen noemen, is het bootje dat 
in 1980 in de buurt van Hellendoorn is gevonden en dat rond 1500 is gedateerd. Het 
bootje mat 6 bij 1,12 meter bij een holte van 35 centimeter. Het was gebouwd op een 
vlak van 73 centimeter breed, terwijl de zijden bestonden uit één gang van gemiddeld 
40 centimeter breedte. Deze zijden waren in een schuine stand tegen het vlak 
genageld en werden in positie gehouden door kromhouten die op het vlak rustten. 
Voor de verbindingen waren zowel houten pennen als ijzeren spijkers gebruikt. De 
zijden waren bevestigd aan een steven die veel weg heeft van de steven van de 
punter. Hoewel het vlak uit slechts twee delen bestond in plaats van de gebruikelijke 
drie, vertoont het geheel voldoende overeenkomsten met een hedendaagse punter om 
met recht als oudste vondst door het leven te gaan. 
 
 
1.2 De Gieterse punter 
 
Hoelang de punters al in de Noordwesthoek in gebruik zijn is niet precies bekend. 
We weten dat punters al in de vijftiende eeuw bestonden en aangezien de punter en 
aanverwanten tot op de huidige dag de enige gebruikte scheepstypen zijn in het 
Overijssels moerasgebied, is er geen reden om aan te nemen dat dit ooit anders is 
geweest. Zekerheid daaromtrent bestaat echter niet. 
 
Er bestaan verschillende soorten punters. Zij verschillen in model en in grootte. 
Giethoorn is tot op de dag van vandaag het centrum van de punterbouw gebleven. De 
punters die hier werden gebouwd waren (uiteraard) Gieterse punters, maar hiervan 
bestaan meerdere varianten. De scheepjes werden niet alleen door boeren gebruikt, 
maar ook door de arbeiders, winkeliers en huisvrouwen. 
 
Met het oog op al deze toepassingen is de Gieterse punter zo gebouwd dat hij een 
wijde en open indruk maakt. Een Gieterse punter heeft een lengte over de stevens van 
maximaal 6,30 meter bij een grootste breedte van 1,45 meter. De holte is in de 
midscheeps 50 centimeter. De zijden zijn aan het vlak bevestigd onder een hoek van 
gemiddeld 125 graden. Zij zijn 40 tot 45 centimeter breed en 2,5 centimeter dik. Het 
boeisel valt iets naar binnen en heeft een hoogte van 13 centimeter, het loopt niet 
helemaal tot de steven door maar eindigt circa 16 centimeter daarvoor in een 
zogenaamd ojief. Bij het buigen van de zijden en boeisels wordt de binnenkant 
verwarmd en de buitenkant nat gehouden. 
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De standaardmaten van het vlak zijn het voornaamste. Het vlak van een Gieterse 
punter is traditioneel 4,85 à 4,90 meter bij een breedte van ongeveer 1 meter. Dit vlak 
is letterlijk en figuurlijk de ruggengraat van de punter. De stevens staan onder een 
hoek van ongeveer 45 graden op het vlak; de voorsteven is ruim 1 meter lang, de 
achtersteven meet zo'n 85 centimeter.  
 
Acht paar spanten, elk 5 centimeter dik, houden het verband in het schip. Tussen het 
tweede paar spanten is de doft vastgemaakt. In het midden van de doft is een gat van 
circa 10 centimeter voor de mast. Het vierde paar spanten wordt gebruikt om de 
zwaarden aan op te hangen. De eivormige zwaarden hebben een hoogte van 1,05 
meter en een grootste breedte van 0,53 meter. Tussen het zevende en achtste paar 
spanten zijn de zeilklampen met dwarspen bevestigd voor het beleggen van de 
zeilschoot. Het roer is 2,5 centimeter dik, heeft een hoogte van 110 en een breedte 
van ongeveer 95 centimeter en is van boven afgerond tot een helmvormige kop-van-
het-roer. Het helmhout heeft een lengte van ongeveer 1,45 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vaarboom is natuurlijk het voortbewegingsmechanisme bij uitstek voor een 
Gieterse punter. De boom is vrij kort, circa 3,25 meter en is van boven voorzien van 
een dwarshandvat dat geen gelijkenis vertoont met de gangbare druif. Er wordt niet 
geroeid in een Gieterse punter. 
 
Een Gieterse punter is uitgerust met een spriettuig. De mast is bijna 4,30 meter, de 
spriet meet circa 4,60 meter. Het zeil heeft standaardmaten die resulteren in een 
oppervlakte van ruim 7,50 vierkante meter. Met ruime wind zeilt de punter 
verbazend snel, en bij een goede bries kan er gelaveerd worden. 
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2 De Valk 
 
Lengte..............................6,50 m 
 
Breedte ............................2,00 m 
 
Diepgang .........................0,81 m 
 
Ballastgewicht .................150 kg 
 
Zeiloppervlak ....................16 m² 
(Grootzeil 12 m², Fok 4 m², 
Genuafok 6,60 m², Spinnaker 
14,50 m²) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Valkenklasse is een nationale klasse die in 1940 werd ingesteld. De klasse is 
ontstaan door particulier initiatief en wel van Bruynzeel’s Deurenfabriek te Zaandam. 
Deze firma vervaardigde houtplaten van drie of meer lagen die met een watervaste 
kunstharslijm werden gelijmd. Voor het gebruik van dit 'hechthout' genaamde 
materiaal werd een boot ontworpen en werd een bouwwijze ontwikkeld, waarbij ook 
van watervaste lijm gebruik gemaakt werd. 
 
Zo ontstond in korte tijd een serie van bijna 200 jachtjes die door de Koninklijke 
Verbonden Nederlandse Watersport Verenigingen als klasse werd erkend en 
waarvoor een reglement en bouwvoorschriften werden opgesteld. Aangezien het 
Verbond geen monopolie wilde helpen vestigen, werd de bepaling gemaakt dat ook 
anderen dan de fa. Bruynzeel Valken zouden mogen bouwen, waarvoor dan wel 
auteursrecht zou moeten worden betaald. Na 1945 heeft de fa. Bruynzeel de bouw 
van Valken gestaakt en zijn deze boten door verschillende andere werven gebouwd. 
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Ook ander watervast gelijmd materiaal dan de voorgeschreven houtsoort zou mogen 
worden gebruikt, mits uit een beproevingsrapport zou blijken dat het voor wat betreft 
sterkte, duurzaamheid en watervastheid niet bij hechthout zou achterblijven. 
 
De oorspronkelijke Valken zijn in knikspant met V-vorm gebouwde kieljachtjes; de 
kiel werd van gietijzer vervaardigd en de onderkant werd door een sigaarvormige 
verdikking verzwaard. Ondanks de kiel van 150 kg was het gewicht van de romp 
betrekkelijk gering doordat de gebruikte houtplaten aanzienlijk dunner waren dan 
normaal hout dat anders voor boten van deze grootte werd gebruikt. De laatste jaren 
neemt de polyesterbouw van Valken steeds grotere vormen aan. Met name in de 
verhuur heeft de polyester uitvoering van de Valk bijna geheel de traditionele 
verhuurschepen als de 16 kwadraat verdrongen. 
 
Er staat een hooggepiekt gaffeltuig op. Als bijzeilen worden een genuafok en een 
spinnaker gevoerd. Het zeilteken bestaat uit het vliegbeeld van een valk met 
daaronder het zeilnummer. De nieuwste modellen worden wel uitgevoerd met een 
gestrekte gaffel en een doorgestoken roer. 
 
De Valken zijn gemakkelijk tot planeren te brengen. De snelheid is in het algemeen 
groot. De boten zijn zeer ruim, zodat ze niet alleen voor wedstrijden, maar ook voor 
dag- en toerzeilen met een flink gezelschap geschikt zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ‘t Boekje   12

3 De 16 kwadraat 
 
Lengte..............................6,00 m 
 
Breedte ............................1,93 m 
 
Diepgang .........................0,80 m 
 
Ballastgewicht ...................80 kg 
 
Zeiloppervlak ....................16 m² 
(Grootzeil 12 m², Fok 4 m²) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 De geschiedenis 
 
Zo duidelijk als de aanwezigheid in het beeld van de zeilsport, zo bediscussieerd is 
de ontstaansgeschiedenis van de 16 kwadraat. Als jachttype kwam de 16 kwadraat bij 
haar introductie in 1931 niet uit de lucht vallen. Er bestond in Nederland al tientallen 
jaren een traditie van brede kiel- of midzwaardjachten met een gaffeltuig. Gezien het 
uiterlijk van deze jachten moet men toegeven dat de 16 kwadraat een duidelijke 
verwantschap heeft met deze traditionele vormen. 
 
Kapper H. Bulthuis (1892-1948) uit Bergum zou ons uitsluitsel gegeven kunnen 
hebben. Zo onbetwist als het ontstaan in 1927 van zijn eerste succesontwerp, de 
Bergummermeer (BM), is, zo moeilijk is het achter de feiten rond het ontstaan van de 
16 kwadraat te komen, in de volksmond nog steeds ‘Vergrote BM’ genoemd. In het 
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boek ‘Van Zeilkano tot Oceaan Jacht’ uit 1931 wordt duidelijk Bulthuis als de 
geestelijke vader van de 16 kwadraat bestempeld, maar volgens betrokkenen uit de 
ontstaanstijd (1930-1932) moet de technische commissie van de in 1923 opgerichte 
Noord Nederlandse Watersport Bond als verantwoordelijk voor de uiteindelijke vorm 
worden gezien. Zeker is dat de Bond in 1938 de beslissing nam tot de eenheidsklasse 
kiel en roer zoals wij die nu kennen. Interessant is het overigens dat de (dure) 
spinnaker altijd uit het ontwerp geweerd bleef, een detail dat vanaf het prille begin 
werd vastgelegd om de klasse betaalbaar te houden. 
 
Bulthuis was begonnen met de lattenbouw in de BM om de prijs laag te houden, 
maar de kwaliteit was aanvankelijk slecht: er werd als materiaal vurenhout gebruikt 
en ijzeren spijkers, er zaten constructiefouten in, de zwaardkast gaf problemen en het 
roer stak niet diep genoeg. Dit alles is later in samenwerking met de NNWB 
veranderd, zodat de BM beter werd, maar de zeileigenschappen bleven matig en de 
ruimte aan boord werd als te beperkt ervaren. Bulthuis heeft toen een BM 
middendoor gezaagd en verlengd met 1,25 m tot 6,00 m en zo ontstond het begrip 
‘Vergrote BM’, maar dat was een ander schip dan de 16 kwadraat. De NNWB is toen 
samengekomen om iets beters te bouwen en daar is de 16 kwadraat zoals we die nu 
kennen uit ontstaan. 
 
De kielvorm en het roer waren in het begin nog vrij. Daardoor werd er in de loop der 
tijd een steeds betere kiel ontwikkeld. De NNWB heeft in 1938 de kiel vastgelegd in 
tekeningen tot een eenheidsklasse. Deze schepen zijn te herkennen aan het zeilteken 
met een punt. De kiel had nu een vaste vorm, maar pas in 1947 werd vastgelegd dat 
het gemaakt moest zijn van gietijzer. Teneinde alle onnauwkeurigheden bij de bouw 
te ondervangen, werden in 1948 nieuwe standaardtekeningen gemaakt. Het zeilteken 
werd nu voorzien van een streep. De ijzergieterij Hoogezand goot verplicht alle 
kielen, maar deze gieterij is nu gesloten. Tegenwoordig is er alleen nog een advies 
voor de Soester ijzergieterij. 
 
De NNWB gaf in 1953 toestemming een trapeze te voeren, wat het imago van de 
klasse aanmerkelijk verbeterde. In 1958 werd de 16 kwadraat een landelijke klasse. 
Tot slot werd in 1963 de grote ronding van het achterlijk van het grootzeil aan 
banden gelegd. 
 
Het aantal 16 kwadraten groeide snel. In 1937 werd het vierhonderdste nummer 
ingeschreven. Tijdens de oorlog, in 1941, zijn er duizend geregistreerde schepen. Het 
huidige aantal boten ligt rond de 4400. Daarnaast zijn er nog eens duizenden niet 
geregistreerde 16 kwadraten. 
 
De eerste 16 kwadraten gingen van de hand voor nog geen 600 gulden. Een goede 
wedstrijdboot kost nu tussen de 30 en 40 duizend gulden, uitschieters halen de 50. 
Interessant detail is dat alleen al de spijkers die tegenwoordig verwerkt worden 600 
gulden kosten. 
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3.2 De lattenbouw 
 
De bouwwijze (lattenbouw), die in de BM voor het eerst werd toegepast, betekende 
een revolutie in de Nederlandse jachtbouw. De huid, bestaande uit smalle, 22 mm 
dikke, op elkaar genagelde stroken hout, blijft zitten op de bouwmallen, die later als 
gecombineerde spanten/schotten fungeren. Door deze bouwwijze werd de watersport 
betaalbaar voor een veel groter deel van de bevolking. De prijs van een 
lattengebouwde boot bedroeg namelijk vaak de helft van een in gangen of overnaads 
gebouwd schip. De boten kunnen nog goedkoper en sneller gebouwd worden met 
‘hol en bol latten’, maar dan zijn er veel zwakke plekken in de huid. Oorspronkelijk 
werd het dek ook met latten gebouwd, tegenwoordig worden platen gebruikt van 10 
tot 12 mm dikte. 
 
Er waren geen spanten nodig, het arbeidsintensieve pasmaken van de gangen kwam 
te vervallen en omdat de latten recht konden worden gezaagd in tegenstelling tot de 
huiddelen van een traditioneel gebouwd schip, was er veel minder materiaalverlies. 
Dat lattenbouw gemakkelijk is en voor de amateur-bouw geschikt, wordt door 
diverse bouwers echter tegengesproken. 
 
De lattenbouw, hoewel door Bulthuis in eenheidsklassen in Nederland 
geïntroduceerd, is geen Nederlandse uitvinding. In Engeland en de Verenigde Staten 
bestond het bouwsysteem al voor het ontstaan van de BM en werd het ‘strip 
planking’ genoemd. 
 
 
3.3 De zeileigenschappen 
 
Ondanks de vrij zware houten constructie zijn de zeileigenschappen van de 16 
kwadraat goed. De zeewaardigheid laat door het vlakke en vrij stompe voorschip te 
wensen over. Het zijn echte schepen voor de meren, die op ruim water zoals het 
IJsselmeer niet thuis horen. De boten zijn vrij ruim met toch een flink gangboord. Ze 
zijn voorzien van een gaffeltuig zonder bijzeilen. Het zeilteken bestaat uit een halve 
cirkel onder het zeilnummer met hieronder een punt of een korte streep. 
 
 

 Tips voor de punter 
 
Omdat de punter andere zeileigenschappen heeft dan een 16 m² of een Valk zullen 
we kort enkele tips geven speciaal voor dit soort kleine platbodems. 
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1 De schootvoering 
 
Een goede schootvoering is erg belangrijk voor het manoeuvreren met een boot: zo 
ook voor de punter. De tekening hieronder geeft duidelijk weer hoe de schoot 
vastgezet kan worden zodat hij handelbaar is. Op deze manier kan de schoot worden 
vastgezet en met één ruk weer worden losgetrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overstag gaan gaat beter als je eerst iets afvalt om vaart te maken en dan vlak voor 
de overstag de schoot van de pin haalt en in de hand neemt. Laat dan het roer los en 
trek het zeil met je volle gewicht helemaal naar je toe. Zo draait de punter vanzelf in 
de wind. Met een peutje tegen je roer duw je de punter door de wind. Trek na de 
manoeuvre de schoot snel strak en zet hem weer achter de pin vast. 
 
 
2 De zijzwaarden 
 
De zijzwaarden zijn vooral nodig om hoog aan de wind te kunnen zeilen en het 
verlijeren tegen te gaan. Elke koers heeft naast een zeilstand ook een zwaardstand. 
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De zijzwaarden zijn minder nodig naarmate je ruimer zeilt. Vaak kan het zwaard er 
bij halve wind al uit. Bij een hoog-aan-de-windse koers moet het zwaard zo diep 
mogelijk. 
 
Ga je overstag, dan moet je het zwaard aan de nieuwe lijzij laten vallen als de punter 
over de nieuwe boeg vaart begint te maken. Als je je zwaard te vroeg neerlaat dan is 
het schip nog bezig met de vaart in de oude richting. Het zwaard zal dan nog van het 
schip drijven en dus omhoog komen. Dan staat het straks na de manoeuvre te hoog. 
Laat je het zwaard te laat vallen dan zal het zwaard direct klem lopen tegen het schip 
en valt niet diep genoeg omdat het schip dan al vaart heeft en drift over de nieuwe 
boeg. Na de overstag moet het loefzwaard opgehaald worden. 
 
Voor de overstag is het zwaard driftbeperkend, maar bij het draaien in de wind ook je 
draaipunt. Heb je dus geen zwaard gestoken en je probeert overstag te gaan, dan 
vlieg je uit de bocht en drijf je overdwars weg. Als een punter met ruime of voor-de-
windse koers te loefgierig gaat worden, kun je dat verhelpen door je lijzwaard iets te 
laten zakken. De punter ligt dan beter op koers. 
 
 
3 Overige nuttige tips 
 
Bij hoog aan de wind scheelt het erg veel of je voorlijk lekker strak staat. Bij ruimere 
koersen mag het zeil weer boller staan. 
 
Door de strop zo nu en dan nat te maken, zal deze iets krimpen en dus strakker om de 
mast komen te zitten. Op deze manier kan (in zekere mate) voorkomen worden dat de 
strop omhoog kruipt waardoor er plooien in het zeil ontstaan.  
 
Met weinig wind of onder een rietkraag langs kun je proberen je zeil wat hoger in de 
mast te duwen. 
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Bij storm kun je het zeil reven. Dit doe je door een lijn te maken van de mastring 
naar de schoothoek. De bovendriehoek sla je dan over die lijn en de tophoek bind je 
onderaan de mast vast. Een scherpe koers kun je dan wel vergeten, maar je vaart wel 
veiliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zogenaamde punterwiebel, het heen en weer slingeren van de punter bij de voor-
de-windse koers, is te verhelpen door iets op te loeven of je zeil strakker te zetten. 
 
De punter is een platbodem en daarom steekt het roerblad niet diep. Let er dus op of 
er niet teveel gewicht voorin de punter zit, want je hebt dan geen roerwerking meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De sliplanding 
 
Bij iedere landing gaat het erom de boot stil te leggen op de plek waar men dat 
wenst. Het is duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om vlak voor het aankomstpunt 
zo stil te liggen dat er een eitje tussen kan. Dit is ook niet altijd nodig: een landing 
die gemakkelijk af te houden is, kan als gelukt beschouwd worden. 



 ‘t Boekje   18

1 De juiste koers in theorie 
 
Een boot bezit geen rem. Hoe halen we de vaart uit ons schip? Als we de 
voortstuwende kracht opheffen, is het duidelijk dat ons schip vroeg of laat stil zal 
komen te liggen. Dit stil komen te liggen zou je kunnen bespoedigen door gebruik te 
maken van de remmende werking van in het water gestoken peddels of, zoals bij de 
opschieter, flink roer te geven (zie stukje over opschieters, pagina 23). De sliplanding 
is gebaseerd op het gedoseerd opheffen van de voortstuwende krachten. 
 
In principe hebben we de volgende mogelijkheden om de voortstuwende kracht, 
veroorzaakt door de zeilen, op te heffen: 
 
1. Als wij ons schip in de wind sturen zal de druk uit het zeil wegvallen. Het 

aantrekken van de schoot zal ons echter geen snelheid meer kunnen geven, 
hetgeen hij het volgende punt wel het geval is. 

2. Een zodanige koers gaan varen, dat je door het loslaten van het zeil de winddruk 
kunt opheffen en door het aantrekken van het zeil weer gang in de boot kunt 
krijgen. 

3. De derde mogelijkheid, het strijken van de zeilen, zullen we in praktijk alleen 
gebruiken als de vorige twee punten niet mogelijk zijn door de ligging van het 
aankomstpunt ten opzichte van de wind, bijvoorbeeld bij een landing aan 
lagerwal. 

 
Het is duidelijk dat de eerste methode niet erg subtiel is, terwijl de andere twee 
mogelijkheden situatie afhankelijk zijn. 
 
Hiernaast zie je tekeningen die het loslaten van het zeil bij de verschillende koersen 
voorstellen. 
 
Het valt op dat bij in de wind en aan de wind de zeilen, als je ze loslaat, nergens meer 
bol staan. De wind kan er aan beide zijden goed langs blazen. Bij halve wind valt het 
op dat wanneer je het zeil helemaal laat vieren, de giek tegen de zijstag aankomt 
waardoor het zeil toch nog wind blijft vangen. Je zal wel wat snelheid verliezen maar 
helemaal stil kom je niet te liggen. Zoals in de tekening is te zien geldt dit in nog veel 
sterkere mate voor de ruime- en voor-de-windse koers. Bij deze koersen zullen we 
dus nooit alle snelheid verliezen. 
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2 De juiste koers in praktijk 
 
Tot dusver lijkt het erop dat we alleen bij hoog-aan-de-windse en aan-de-windse 
koers de snelheid uit ons schip kunnen halen door de zeilen te vieren en weer vaart in 
ons schip kunnen krijgen door de zeilen weer aan te trekken. 
 
Dit is in principe bruikbaar om een goede sliplanding te maken: gewoon de snelheid 
van het schip zo regelen dat je stil komt te liggen op de plek waar je dat gepland hebt. 
 
Laten we bekijken wat er in praktijk gebeurt bij een poging met een hoog-aan-de-
windse koers een sliplanding te maken. Aanvankelijk lijkt alles goed te gaan. De 
boot gaat steeds langzamer. Maar hoe langzamer de voorwaartse snelheid van de 
boot, hoe meer de boot relatief afdrijft door de altijd aanwezige drift. Om toch het 
geplande aankomstpunt te kunnen halen zou de schipper dus moeten oploeven. Maar 
hij voer al op zijn scherpst. Het is dus niet meer mogelijk om rechtstreeks naar het 
punt te varen. 
 
De schipper op de aan-de-windse koers probeert snelheid te minderen door het zeil te 
laten vieren. Ook hij heeft last van het verlijeren, maar kan toch nog het gewenste 
punt bereiken door wat op te loeven. Hij voer immers nog niet op zijn scherpst. 
 
Hieruit blijkt dus dat we eigenlijk alleen bij een aan-de-windse koers altijd een goede 
sliplanding kunnen maken. 
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Je zou nu kunnen concluderen dat je aan het eind van een sliplanding scherper moet 
gaan varen ten opzichte van de wind. Dit zou komen doordat elke boot die langzaam 
vaart relatief sterk verlijert. Toch is dit niet het hele verhaal. Er is nog een ander 
aspect wat eigenlijk een precies tegenovergestelde uitwerking heeft. Namelijk: als je 
langzamer gaat, wordt de zogenaamde ‘tegenwind component' van de schijnbare 
wind kleiner waardoor de schijnbare wind (de wind waar je mee te maken hebt!) 
ruimer in het zeil valt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zou dus betekenen dat wanneer we bij een hoog-aan-de-windse sliplanding willen 
oploeven om het effect van het verlijeren tegen te gaan, dit best kan. 
 
Welke van de twee genoemde aspecten de meeste invloed heeft, hangt van veel 
factoren af. Het is voor te stellen dat bij zwaar weer met veel golfslag het 
verlijeraspect overheerst. Je zal dan een ruimere aan-de-windse stiplijn moeten 
kiezen om aan het eind van je manoeuvre niet tegen de wind in te hoeven sturen om 
je doel te bereiken. Vooral bij zwaarder weer geldt dat je niet te langzaam moet 
uitslippen, omdat naarmate je manoeuvre langer duurt, je meer zal verlijeren. 
 
 
3 Een praktijksituatie uitgelicht 
 
Je zeilt ergens en wilt op een willekeurig bovenwinds punt landen. Dan is het zaak te 
weten hoe je op een lijn moet komen, waarop je op een aan-de-windse koers naar dat 
punt kunt varen. Er zijn altijd twee van die zogenaamde ‘sliplijnen’: één waarop je 
met de zeilen over bakboord en één waarop je met de zeilen over stuurboord komt 
aanzeilen. Zo’n sliplijn kun je bij benadering vinden met behulp van een 
dwarspeiling. 
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Wanneer je nu in de richting van het aankomstpunt zeilt, controleer je door je zeilen 
helemaal te vieren of overal de druk uit de zeilen zal verdwijnen, met name bij het 
achterlijk. Dan weet je dus dat je stil kunt komen te liggen. Verder beoordeel je nog 
of de koers niet te hoog aan de wind is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het voorgaande volgt dat wanneer je snelheid mindert, de schijnbare wind ruimer 
het zeil inkomt doordat de tegenwindcomponent afneemt. Het kan dus zo zijn dat, 
nadat je de aan-de-windse koers hebt gecontroleerd door middel van het loslaten van 
je zeil en de druk volledig uit je zeil is, het achterlijk toch opeens wind gaat vangen. 
Wees je daarvan bewust: kies niet een te ruim aan-de-windse koers. Vaar je niet te 
scherp dan weet je dus dat je op de goede koers ligt om van de plek waar je op dat 
moment bent naar het punt van aankomst te zeilen en dat je op die lijn je snelheid 
kunt regelen. 
 
Kom je dicht in de buurt van het aankomstpunt, laat dan je zeil steeds meer vieren en 
kijk of je snelheid genoeg mindert. Als de boot te snel vaart mindert trek je het 
grootzeil nog een fractie aan. Zo speel je met je zeilen tot je bijna stil ligt op het punt 
waar jij dat wilt. Dit proces wordt ‘slippen’ genoemd. 
 
Tijdens het spelen met de zeilen moet je eraan denken dat een volledig los 
klapperende fok meer wind vangt en dus meer remmende werking geeft dan een iets 
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aangetrokken fok. Vooral bij harde wind kan het voorkomen dat je hierdoor van je 
sliplijn afdrijft. We moeten de fok daarom niet helemaal loslaten. Dit heet het 
‘killend bijzetten’ van de fok. Zo ga je het verlijeren tegen. 
 
 
4 De stilliggende zeilboot 
 
We komen op een laatste punt: de stilliggende zeilboot. Er is niets zo vervelend als 
een stilliggende zeilboot. De boot is dan onbestuurbaar geworden en een prooi voor 
de wind. Verwacht niet dat de boot op dezelfde plek zal blijven liggen. De boot zal 
spontaan gaan volvallen over de één of andere boeg en pas weer bestuurbaar zijn bij 
wat voorwaartse snelheid. Voordat de boot die voorwaartse snelheid krijgt, heeft hij 
echter een afvallende draaisnelheid die de boot steeds ruimer ten opzichte van de 
wind zal brengen. 
 
We kunnen nu besluiten om het afvallen door te zetten. Wanneer we ongeveer halve 
wind komen te liggen zal de giek echter tegen de zijstag aankomen met als gevolg 
dat het grootzeil wind gaat vangen en de boot de neiging krijgt om weer op te loeven. 
Het zal moeilijk zijn de boot verder te laten afvallen. De boot heeft nog steeds niet 
voldoende voorwaartse snelheid om het roer te kunnen gebruiken. Het gevaar bestaat 
dat, ondanks het eventueel bakgetrokken fokje en het zover mogelijk gevierde 
grootzeil, de boot net niet achter de piccobello uitgeruste, blankgelakte boot van de 
buren met smetvrees en andere dwangmatige trekjes te sturen valt. Mocht je toch 
denken dat je er wel achterlangs kunt komen, gebruik dan in vredesnaam de 
mogelijkheid om snel veel gewicht naar de hoge kant te verplaatsen. (Zie hiervoor 
‘sturen met je gewicht', pagina 35.) Kijk hierbij echter wel uit voor een klapgijp! 
 
Het hangt natuurlijk van de situatie af, maar vaak is het veiliger om niet te proberen 
om af te vallen. Beter is het om met enige krachtige slagen van de peddel de boot 
naar de meer geschikte kant te laten volvallen of nagenoeg tegen de wind in te 
houden en je langszij van je buren te laten drijven en daar aan vast te houden. 
Organiseer daarbij wel goed het afhouden, maar vooral ook het vasthouden. 
 
Het moge duidelijk zijn dat het voortijdig stilliggen zoveel mogelijk dient te morden 
voorkomen en dat er tijdig, dus voordat alle snelheid uit de boot is, beslist moet 
worden weg te draaien om het nog maar een keertje te proberen. Dit geldt vooral in 
de nabijheid van andere jachten. Houdt daarom als regel dat het in die situaties beter 
is wat steviger te landen dan dat je stil komt te vallen. 
 
 
5 Overdenkingen 
 
Natuurlijk kun je, door verkeerde inschattingen van luwtes, het al dan niet aanwezig 
zijn van golfslag of een wat draaiende wind in de buurt van gebouwen of andere 
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windvangers, toch te hard gaan of voortijdig stilliggen. Hieronder volgen enkele 
kunstgrepen die je dan nog toe kunt passen. 
Als je veel te hard gaat en de noodzaak van het slagen van de landing is niet 
aanwezig: jammer dan, op tijd wegdraaien en… volgende keer beter. Dit is verreweg 
de beste oplossing. Het getuigt van inzicht wanneer er voor deze ‘ingreep’ wordt 
gekozen. 
 
Als je iets te hard gaat en de landing moet doorgezet worden: remmen met peddels of 
even flink roer geven en in de wind draaien en weer terug. Het is duidelijk dat je nu 
niet meer precies op het geplande plekje kunt landen. Natuurlijk is dit alleen 
mogelijk als er geen boten omheen liggen. Verder zou je de giek met grootzeil 
helemaal uit kunnen duwen tot tegen de stag zodat de wind als achteruitstuwende 
kracht gaat optreden. Denk daarbij wel aan de hoofden van de bemanning van 
naastliggende boten. 
 
Als je voortijdig stil dreigt te liggen: opnieuw proberen. Als dit door de situatie niet 
mogelijk is ga dan tijdig peddelen of bomen. 
 
 

 De opschieter 
 
Globaal zijn er twee manieren om met een zeilboot aan land te komen: de sliplanding 
en de opschieter. Om een sliplanding te kunnen maken heb je voldoende ruimte 
nodig zodat je de snelheid van het schip kunt regelen door je grootschoot aan te halen 
of te vieren. Als die ruimte ontbreekt is de opschieter een alternatief. Ook als 
noodstop kan de opschieter zijn diensten bewijzen. Bijvoorbeeld als je in een situatie 
bent waarin je door verder te zeilen tegen andere schepen aan zult varen. 
 
 
1 Wat is een opschieter? 
 
Een sluitende definitie van het begrip opschieter zal je niet in de boeken vinden. 
Echter, om aan te geven waar we over praten is een omschrijving wel zo makkelijk: 
een opschieter is een manoeuvre om af te meren waarbij de snelheid van het schip 
verminderd wordt door met een snelle draai het schip recht tegen de wind in te 
sturen. 
 
Deze omschrijving bestaat uit twee elementen die in het nu volgende steeds terug 
zullen komen: 
 

1. de draaiing van het schip; 
2. de in-de-windse of aan-de-windse koers. 
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2 De risico's van een opschieter 
 
Er zitten wel enkele nadelen aan deze methode van afmeren. Het belangrijkste is wel 
dat de controle over de boot niet optimaal is tijdens de complete manoeuvre. Om 
maar even weer een open deur in te trappen: met een zeilboot kun je alle kanten op 
zeilen, behalve recht tegen de wind in. ‘Dat komt goed uit’, zul je misschien denken, 
‘want ik moet net een landing maken.’ Dat is waar, maar wat gebeurt er met het schip 
als het te vroeg stil komt te liggen? Alleen de wind bepaalt dan naar welke kant, 
stuurboord of bakboord, je vol zult vallen. Doordat het schip, eenmaal stilliggend, 
onbestuurbaar is, heb je daar zelf geen invloed meer op en dat is één van de minder 
gewenste omstandigheden waarin je als zeiler verzeild moet raken. 
 
Een ander nadeel van de opschieter is dat het uiteindelijke resultaat sterk afhankelijk 
is van het type boot. Bovendien wordt de roer-helmstok-constructie soms erg zwaar 
belast, maar dit is vaak terug te voeren op een verkeerde uitvoering van de 
opschieter. 
 
 
3 De draai en de afstand bij een opschieter 
 
De koers die je vaart op het moment dat je de opschieter inzet is ontzettend 
belangrijk. Koersen scherper dan halve wind hebben meestal de mogelijkheid om in 
een sliplanding te worden omgezet. Aan de hand van ruimere beginkoersen kun je de 
volgende soorten opschieters onderscheiden: 
 
1. de halve-windse opschieter; 
2. de ruime-windse opschieter en 
3. de voor-de-windse opschieter. 

 
De draaiing die het schip moet maken voordat het in de wind ligt is bij deze koersen 
verschillend, respectievelijk 90, 135 en 180 graden. Hoe groter deze draai is des te 
meer snelheid het schip kwijtraakt. Bij een voor-de-windse opschieter kun je dus 
volstaan met een stuk vriendelijker roergebruik vergeleken met de halve-windse 
opschieter. Er moet hier wel opgemerkt worden dat het niet het roer is dat de snelheid 
uit het schip haalt, maar dat het vooral de resulterende draai is, die de snelheid 
vermindert. 
 
Voor het bepalen van het moment waarop je de opschieter inzet, is het middelpunt 
van de draaicirkel die de boot maakt van essentieel belang. Dit draaipunt, niet te 
verwarren met het draaipunt van de boot zelf, bevindt zich in het algemeen ergens 
naast de boot ter hoogte van de zijstagen. 
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We nemen de zijstag aan loef als oriëntatiedraaipunt. De halve-windse opschieter zet 
je dan in op het moment waarop je het landingspunt dwars (90 graden) op de boot 
hebt ter hoogte van de zijstag. Bij een ruime-windse opschieter moet je hem dus 
inzetten als het landingspunt achterlijk dan dwars (een hoek van 135 graden) ligt ten 
opzichte van de zijstag. Bij een voor-de-windse opschieter moet het landingspunt dan 
dus achter de zijstag liggen. In dit geval is een korte, snelle draai noodzakelijk. 
 
De afstand die je moet hebben tot het landingspunt verschilt ook sterk per soort 
opschieter. In het algemeen geldt: hoe ruimer de koers, des te kleiner de afstand tot 
het landingspunt moet zijn. Bij een halve-windse opschieter komt dit neer op één 
bootlengte voor een stevige opschieter en enkele bootlengtes voor een wat rustigere 
actie. De voor-de-windse manoeuvre heeft nauwelijks ruimte nodig: slechts die 
ruimte, nodig voor de draaicirkel. De ruime-windse opschieter bewandelt in dit geval 
de gulden middenweg: bij een snelle actie is een halve bootlengte voldoende, terwijl 
bij rustiger werk één lengte voldoet. 
 
Natuurlijk is het bovenstaande allemaal erg bootafhankelijk! Er geldt dus dat er eerst 
eens moet worden geoefend op open water voordat er daadwerkelijk een opschieter 
op de kant wordt uitgevoerd. 
 
 
4 Corrigeren van een opschieter is vooruit kijken 
 
Vaak wordt gedacht dat een opschieter een alles of niets karakter heeft: applaus of 
brokken, eitje of brandhout. Dit is een misverstand. Je kunt het risico van de 
opschieter verminderen door vooruit te kijken. Wat ga je doen als je te hard aankomt 
of te vroeg stilligt? Zorg ervoor dat je, voordat je de opschieter inzet, oplossingen 
voor handen hebt in deze twee situaties. 
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Als je te hard aankomt is het meestal het verstandigst om weg te draaien. Bepaal 
daarom voordat je met de manoeuvre begint over welke boeg je dat het beste kan 
doen. Een andere mogelijkheid is om nog een klein opschietertje toe te voegen: iets 
afvallen en een tweede draai maken, maar ook hier heb je weer extra ruimte voor 
nodig. 
 
Wanneer je te vroeg stil komt te liggen zul je weer snelheid moeten maken. Bepaal 
dus van tevoren de boeg waarover je weg wilt varen. Je moet voorkomen dat je 
volvalt over de verkeerde boeg. Dat kan door de opschieter niet tot precies in de wind 
te maken maar ergens tussen in de wind en hoog aan de wind. Bij het uit drijven zal 
de giek dan enkele graden uitstaan over bijvoorbeeld bakboord. Hierdoor kun je het 
volvallen beïnvloeden en bereiken dat je volvalt over bakboord. Voordat je stilligt 
kun je al aan zien komen dat je te weinig vaart hebt om de manoeuvre af te maken. 
Besluit dan op tijd, dus op het moment waarop je nog wat vaart hebt, om de 
manoeuvre af te breken. Doordat het schip nog vaart heeft kun je het nog besturen en 
bereiken dat het over de juiste boeg volvalt. 
 
 
5 De combinatie van opschieter en sliplanding 
 
Het onbestuurbaar raken en volvallen over de verkeerde boeg, één van de risico's van 
de opschieter, kan door een combinatie van opschieter en sliplanding worden 
verminderd. Als je vanuit een voor-de-windse of een ruime-windse koers snel oploeft 
tot een aan-de-windse koers en overgaat in een sliplanding combineer je de 
voordelen van beide methoden. Je raakt een groot deel van je snelheid kwijt door de 
draai (de opschieter) terwijl je bij te vroeg stilliggen toch weer snelheid kunt maken 
door de zeilen aan te trekken (het slippen). Op deze manier blijf je de controle over 
het schip houden. 
 
Dit klinkt gemakkelijk en dat is het ook, maar enige ervaring met de manoeuvre is 
nooit weg. Een sliplanding kun je in het algemeen rustig voorbereiden. Het gaat er 
dan om één van de slipkoersen te bepalen, waarna je op de gekozen koers rustig kunt 
gaan slippen. Om op de juiste sliplijn aan te komen kun je bijvoorbeeld de 
dwarspeiling gebruiken. Dat kan bij de combinatie opschieter-sliplanding niet altijd. 
Je zult dus moeten zien, ruiken of voelen waar je de sliplijnen denkbeeldig op het 
water kunt tekenen. Als je die lijnen hebt gevonden moet je via de snelle draai daar 
op zien te komen. Kortom: een goede oriëntatie ten opzichte van de windrichting is 
noodzakelijk tijdens de manoeuvre. 
 
De combinatie opschieter-sliplanding kan je het makkelijkst inzetten vanuit een 
ruime-windse koers. Dan kun je namelijk met behulp van een soort dwarspeiling 
bepalen waar zich een sliplijn bevindt: precies dwars, aan de loefzijde, ten opzichte 
van de lengterichting van het schip. 
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6 Nog wat tips 
 
Een sliplanding is veel veiliger. Gebruik die dus, zeker zolang je je nog niet zeker 
genoeg voelt voor een opschieter. Er zijn maar weinig situaties waarin een 
sliplanding absoluut onmogelijk is. 
 
Een opschieter is niet een kwestie van dom beuken met de helmstok. Het kan ook 
subtiel. Dat brengt bovendien minder risico's met zich mee. 
 
Gebruik de ruimte die je hebt om een zo groot mogelijke draai te maken waardoor je 
minder roer hoeft te geven en langer uit kunt drijven. In een smal slootje kun je 
bijvoorbeeld vaak toch nog van een halve-windse opschieter een ruime-windse 
opschieter maken door af te vallen tot vlak voor lagerwal. Hierdoor creëer je ruimte 
voor de draai én voor het uitdrijven. 
 
Zorg ervoor dat je bemanning weet wat er gaat gebeuren. Iedereen moet normaal in 
de kuip zitten. Spreek af wie met een landvast aan wal stapt. Deze persoon mag niet 
tijdens de draai op het voordek staan. 
 
Niet elk schip reageert hetzelfde. Leer op tijd je schip kennen en maak bijvoorbeeld 
midden op een meer een paar proefopschieters. Een Valk drijft langer uit dan een 16 
m² en heeft een veel grotere draaicirkel. Bovendien kan een aangehangen roer minder 
geweld verdragen dan een doorgestoken roer. 
 
 

 Kruisen in druk vaarwater 
 
Druk vaarwater kom je vooral tegen op de grote kanalen en bij bruggen of sluizen. 
Zo’n situatie kun je ruim van tevoren aan zien komen. Attendeer de bemanning op de 
situatie en tref maatregelen zoals: wie gaat er aan het roer, wie bedient/bedienen de 
fok, enzovoorts. Zorg er verder voor dat de zwemvesten gedragen worden en 
iedereen in de kuip zit voor een goed zicht rondom. 
 
 
1 Vuistregels 
 
Een van de vuistregels bij het zeilen in het algemeen en bij kruisen in druk vaarwater 
in het bijzonder is dat er altijd snelheid in de boot moet blijven: ‘gang is alles!’ 
Immers, een boot zonder snelheid is onbestuurbaar. Daar komt nog bij dat een schip 
dat stilligt in de wind naar twee kanten weer snelheid kan maken en dat zou maar zo 
eens de verkeerde kant kunnen zijn. Ga dus niet teveel knijpen of even stilliggen in 
de wind om nog net achter die ene boot langs te kunnen. 
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Als je de situatie niet vertrouwt, om welke reden dan ook, moet je altijd voor 
veiligheid kiezen door bijvoorbeeld de boot aan de wal te leggen of, beter, door 
gewoon even terug te gaan. Neem deze beslissing nooit te laat, met andere woorden, 
liever iets te vroeg. 
 
Blijf zoveel mogelijk aan stuurboordwal kruisen omdat aan de andere zijde vaak 
rekening zal moeten worden gehouden met snel opvarend verkeer waaraan voorrang 
verleend moet worden: vaartuigen die aan stuurboordzijde varen mogen niet 
gehinderd worden. Als je aan je eigen stuurboordwal te maken krijgt met 
tegemoetkomend verkeer laat het dan niet aankomen op het resoluut toepassen van 
de regels ‘motorboot wijkt voor zeilboot’ en ‘bakboord gaat voor stuurboord’, maar 
kies zelf vroegtijdig voor zekerheid door de situatie uit de weg te gaan door 
bijvoorbeeld een vroege overstag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroepsvaart, zoals rondvaartboot, veerpont (variërend van kabelpont tot vrijvarend 
pont), sleepboot, vrachtboot, enzovoorts, heeft in het algemeen voorrang. Denk er 
verder aan dat je niet tussen een schip en diens stuurboordwal mag komen en ga ook 
nooit net nog even een paar keer voor een groot schip overstag, want vaak is dan 
alleen je mast nog zichtbaar. 
 
Houd altijd genoeg afstand met andere drukvaarwater gebruikers zodat er ruimte is 
om te kunnen wenden. Vaak is het zo dat er meerdere zeilboten aan het opkruisen 
zijn. Een beetje wedstrijdmentaliteit is best wel leuk, maar beslist niet als dit zich in 
druk vaarwater afspeelt. Maak het elkaar dus niet lastig met het listig toepassen van 
voorrangsregeltjes. Sterker nog: geef andere opkruisende schepen de ruimte, want 
ook zij hebben te maken met druk vaarwater. Mondeling contact (‘Wij gaan 
wenden!’) is nooit fout. 
 
Bij kruisen in druk vaarwater kan veel geleerd worden. Dan worden er natuurlijk 
geen dingen bedoeld als  
‘een mooie overstag zonder vraagteken’ en ‘een korte en lange slag'. Juist nu is het 
van belang dat er naar andere schepen gekeken wordt. Aan boord zal er nu goed 
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geluisterd moeten worden naar de commando’s van de roerganger. Hij/zij is de 
schipper. Commando’s zullen nu vaak gegeven worden, en een goede uitvoering is 
erg belangrijk. Met name de fokbediening mag niets te wensen overlaten: een fok die 
te lang bak staat is niet bevorderlijk voor een juiste koers. 
 
 
2 Noodsituaties 
 
Na deze kleine opsomming zou je kunnen denken dat alles nu wel goed zit. Echter, 
niemand is volmaakt. Bovendien heb je ook te maken met fouten veroorzaakt door 
anderen. 
 
Als een aanvaring onvermijdelijk is, wend dan de boeg altijd af van het 
slachtofferschip. Een beetje lak van de boot is minder kostbaar dan de gevolgen van 
een frontale botsing. Snel afvallen om achter een schip langs te kruisen is daarom 
sterk af te raden omdat bij zo'n actie de zeilboot veel snelheid krijgt en makkelijk nog 
net even dat buitenboordmotortje of iets dergelijks meepikt. De schade wordt dan wel 
erg groot. 
 
Bij een man-over-boord situatie in druk vaarwater is het commando ‘Zwem naar de 
kant!’ vaak de beste, natuurlijk alleen als de drenkeling nog kan zwemmen. Er moet 
altijd aan het andere scheepvaartverkeer duidelijk worden gemaakt dat er iemand in 
het water ligt. Vaak kan een motorschip veel veiliger hulp bieden of krijg je op deze 
manier de ruimte om de drenkeling met een verantwoorde man-over-boord-actie 
weer aan boord te halen. De term ‘verantwoorde' betekent in dit verband: zonder dat 
er extra gevaar voor de overige bemanningsleden en het overige scheepvaartverkeer 
ontstaat. Het oefenen van man-over-boord-acties in druk vaarwater is natuurlijk af te 
raden, maar moet wel beheerst morden. Oefen deze actie bijvoorbeeld in smal 
vaarwater of iets dergelijks. 
 
Tot slot de opmerking dat kruisen in druk vaarwater, zoals zovele zeiltechnische 
manoeuvres, een pure zaak van ervaring/routine is: als je je er niet een keertje 
inwerpt leer je het ook niet. 
 
 

 Kruisen in nauw vaarwater 
 
Met nauw vaarwater wordt bedoeld: vaarwater tot zo'n drie bootlengtes breed. 
Bekende voorbeelden zijn de Modderige Rijd, het slootje bij d'Uilenburg, de Luts bij 
Balk en in iets mindere mate de sloot van de Zwarte Brekken richting IJlst. Om daar 
in te kruisen komt er iets meer bij kijken dan bij het gewone kruisen. 
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Bij het kruisen in nauw vaarwater treden twee moeilijkheden op: 
 
1. Door het vele overstag gaan verliest de boot veel snelheid waardoor de boot 

steeds moeilijker bestuurbaar wordt. 
2. Na het overstag gaan draait de boot verder door dan aan de wind omdat hij een 

lage voorwaartse snelheid heeft en daardoor de koers niet makkelijk te corrigeren 
is. De boot kan gemakkelijk afvallen tot halve wind. 

 
Deze twee zaken maken het kruisen in nauw vaarwater lastig. De oplossing varieert 
voor verschillende boottypen. Eerst zullen we het kruisen in het algemeen en met 
name de overstag behandelen. Daarna komen wat karakteristieken van de 16 m² en 
de Valk aan de orde omdat daarin door zeilkampen en zeilscholen het meest gevaren 
wordt. 
 
 
1 De overstag 
 
Het is de bedoeling dat er tijdens een overstag zoveel mogelijk voorwaartse snelheid 
behouden blijft. Dit is te bereiken door optimaal gebruik te maken van de sturende 
werking van de zeilen. 
 
Om het snelheidsverlies te beperken tijdens het overstag gaan, moeten de overstagen 
zoveel mogelijk met behulp van de sturende werking van de zeilen gemaakt worden. 
Bij het commando ‘ree’ wordt de fok losgelaten waardoor de druk op dat punt van de 
boot wegvalt en de boot uit zichzelf oploeft. Zodra de giek recht boven het schip 
staat en de boot dus recht in de wind ligt wordt het commando ‘fok bak’ gegeven. 
Wanneer het achterlijk van het grootzeil wind begint te vangen, wordt op het 
commando ‘fok door’ de fok losgelaten en over de andere boeg gebracht maar nog 
niet aangetrokken. Eventueel wordt de fok killend bijgezet zodat de afvallende 
werking minimaal is. Je bent nu op de zeilen overstag gegaan, haast zonder het roer 
te gebruiken, met als resultaat dat je weinig snelheidsverlies geleden hebt. 
 
Nu komt de tweede moeilijkheid om de hoek kijken: het te ver doordraaien na 
overstag. Dit is te voorkomen door de fok tijdens de overstag niet te lang bak te 
houden. Nadeel hiervan is dat de overstag langer duurt en je dus langere tijd snelheid 
verliest. Het doordraaien naar een ruimere koers is normaal niet zo erg omdat je bij 
een ruimere koers meer snelheid kunt maken voor de volgende overstag. En snelheid 
is broodnodig bij dit werk. 
 
We willen voorkomen dat de boot te veel gaat afvallen. Trek de fok dus niet aan 
voordat de boot weer op koers ligt! Corrigeren met je roer moet je niet al te veel 
doen, want dan verliest de boot zijn broodnodige snelheid. Wat je wel moet doen is 
het optimaal gebruiken van de loevende werking van het grootzeil. Omdat je na de 
overstag iets ruimer dan aan de wind vaart, zul je je grootzeil dus iets moeten laten 
vieren. Probeer hem steeds in de optimale stand te houden: vieren totdat het voorlijk 



 31

net niet kilt. Dan is de loevende werking het grootst. Loeft de boot door deze actie 
weer op, dan moet het grootzeil natuurlijk weer aangetrokken worden, net zolang tot 
de aan-de-windse koers bereikt is. Zodra de boot weer op deze koers ligt, kan de fok 
aangetrokken worden met het commando ‘fok aan’. Het is nu zaak om even snelheid 
te maken voor de volgende overstag. 
 
Om de boot sneller weer op koers te krijgen, kun je ook nog het gewicht van de 
bemanning gebruiken. Als die na elke overstag aan de lage kant gaat zitten zal de 
boot sneller oploeven dus sneller op koers komen en beter op koers blijven; het 
zeilpunt ligt nu immers verder buitenboord. Nu kan de fok sneller bijgezet worden en 
dus kan de boot tijdens het korte slagje meer snelheid winnen.  
 
Tijdens de gehele manoeuvre van het kruisen zullen commando's voor de fokkenisten 
veelvuldig en kort achter elkaar gegeven worden. Zorg dat ze correct worden 
gegeven en stipt worden opgevolgd. 
 
 
2 De 16 m² en de Valk 
 
Een van de grootste verschillen tussen de 16 m² en de Valk is dat de romp van de 
Valk scherper is gebouwd en de boot daardoor minder snel draait. De Valk zal dus 
minder snel af vallen na een overstag. De Valk is ook zwaarder waardoor hij tijdens 
een lange overstag minder snelheid verliest. Dit heeft twee consequenties: 
 
1. De Valk zal bij het aantrekken van de fok minder last hebben van afvallen, maar 

zal moeilijker oploeven met het grootzeil. De koers moet dus voornamelijk met 
het roer gecorrigeerd worden. Daarvoor heeft de boot snelheid nodig. Dat 
betekent dat, zoals altijd, het grootzeil steeds optimaal moet staan maar 
bovendien dat de fok direct na de overstag moet worden aangetrokken! De 
voorwaartse snelheid die dat geeft is in dit geval een groter voordeel dan de 
afvallende werking van de fok. 

2. Bij een Valk kun je door het gewicht van de boot hoogte winnen door een 
langere overstag te maken. Het valt dus aan te raden de fok niet bak te trekken 
tijdens de overstag. Dit hangt echter een beetje van de wind af. Bij sterke wind 
moet het toch. 

 
 
3 Een slotopmerking 
 
Zeilen in nauw vaarwater is bij uitstek geschikt om de ware zeilersgeest te prikkelen. 
Juist nu komt het er op aan dat alles vlekkeloos verloopt. Soms is het echter verre 
van verstandig om zeilend een smalle sloot proberen in te komen. Het kan aan de 
kanten te ondiep zijn en het gebruik van de jaaglijn, peddels of boom is dan een veel 
betere oplossing. Er wordt wel eens vergeten dat deze technieken om vooruit te 
komen ook standaard deel uit (moeten) maken van het kennispakket van een zeiler. 
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 Niet standaard man-over-boord manoeuvres 
 
Eén van de belangrijkste en ook één van de meest complexe zeilmanoeuvres is de 
man-over-boord actie. Bij veel zeilers is de standaard man-over-boord actie bekend: 
afvallen-tot-voor-de-wind-vijf-bootlengtes… enzovoorts. Maar in veel gevallen is 
deze standaard methode ontoereikend, bijvoorbeeld door ruimtegebrek, en zal de 
oplossing ter plekke door de zeiler moeten worden aangegeven. We zullen enige 
structuur brengen in de mogelijkheden. 
 
 
1 Terug naar het ‘hoe en waarom’ 
 
Het belangrijkste bij een man-over-boord manoeuvre is dat je moet zorgen dat je met 
weinig snelheid de drenkeling oppikt. Na het oppikken moet er direct weer 
doorgezeild kunnen worden. Dit kan door een ‘landing' op de drenkeling uit te 
voeren. Daarom moet je zorgen dat je op een slipkoers komt (zie sliplandingen 
pagina 17). Er zijn altijd twee van die slipkoersen. 
 
Stel dat je aan de wind zeilt als de drenkeling overboord valt. Wanneer je dan direct 
om zou keren om de drenkeling op te pikken, vaar je een veel te ruime koers en gaat 
het dus veel te hard. Om op de sliplijn te komen zul je eerst moeten afvallen tot voor 
de wind. Zover, dat je daarna op de sliplijn kunt komen. Je moet dus ‘onder de man’ 
komen. 
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Ben je onder de man gekomen, vaar dan op de man af. Zeil je te ruim dan kun je de 
koers bijstellen door even heel snel af te vallen en daarna weer op te loeven tot je 
weer richting drenkeling vaart. Zeil je te scherp dan zit je te ver onder de gekozen 
sliplijn en kun je naar de andere sliplijn gaan waar je met behulp van een 
dwarspeiling en een overstag op komt. 
 
 
2 Variaties op het bekende thema  
 
De standaard m.o.b. geeft pas echt problemen als je langs een lagerwal vaart. Dan 
kun je immers niet afvallen omdat je dan de kant ingaat.  
 
Er zijn nu drie gevallen te onderscheiden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je zeilt bijvoorbeeld ruime wind en er valt iemand overboord. Dan kun je even iets 
afvallen, snel oploeven en overstag gaan en je zit ongeveer op de slipkoers. 
 
Als je aan de wind vaart dan moet je je realiseren dat dat in feite al een slipkoers is. 
Je kunt dus gewoon overstag gaan, afvallen tot ruime wind, langs de drenkeling 
zeilen, daarna oploeven en weer overstag gaan. Je zit nu weer op dezelfde oude 
koers: de sliplijn. 
 
Halve wind lagerwal is het lastigst. Je moet toch onder de drenkeling zien te komen 
hoewel je maar weinig ruimte hebt. Het beste is nu om een eindje door te varen, snel 
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op te loeven, overstag te gaan en snel af te vallen (fok bak houden) tot ruime wind, 
om dan na een soort opschieter op de sliplijn te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt die sliplijn vinden door een soort dwarspeiling. Immers, de hoek tussen ruime 
wind en aan de wind met je zeilen over dezelfde boeg is ook 90 graden. Echter, als de 
opschieter te laat gemaakt wordt dan zit je te scherp, teveel tegen de wind in, wat als 
gevolg heeft dat je niet meteen weer weg kunt zeilen als de drenkeling aan boord is. 
Daarom moet bij deze methode de drenkeling voorlijker dan dwars gepeild worden. 
 
Bovendien moet er rekening gehouden worden met de draaiing van het schip. Het is 
dus belangrijk dat je op tijd begint met draaien na een vliegensvlugge peiling. Omdat 
deze halve-windse methode erg snel is kan hij ook heel goed op ruimer water worden 
toegepast 
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Je hoeft niet altijd een overstag manoeuvre te maken: je kunt ook best gijpen. Een 
voorbeeld van de actie met gijp: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze manoeuvre moet echter zo veel mogelijk vermeden worden: hij is niet alleen 
erg onnauwkeurig (je moet in één keer op de sliplijn terecht zien te komen), maar 
bovendien is in een panieksituatie als deze een snel overkomende giek niet 
bevorderlijk voor het welzijn van de overgebleven bemanningsleden. Juist nu moet er 
georganiseerd en gecontroleerd gehandeld worden. 
 
 

 Sturen met je gewicht 
 
Het is algemeen aanvaard onder zeilers dat het besturen van een zeilboot 
hoofdzakelijk met de zeilen moet gebeuren. Daarnaast wordt er gecorrigeerd met het 
roer. Maar, ook met het gewicht van de bemanning kan de vaarrichting van de 
zeilboot beïnvloed worden. 
 
 
1 De theorie 
 
In hoofdstuk 3 van deel 6 van Het Zeilboek wordt iets verteld over krachten en 
koppels. Een schip heeft een oploevend koppel dat gevormd wordt door het zeilpunt, 
het punt in het zeil waar de windkracht aangrijpt, en het zogenaamd lateraal punt, het 
punt waar de wrijvingskracht van het water aangrijpt. De arm van het koppel wordt 
groter bij een ruimere koers. Wordt de arm groter, dan wordt de werking van het 
koppel groter. 
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Probeer maar eens een stokje weg te draaien door er vlak bij het midden tegenaan te 
duwen en door er bij één van de uiteinden tegenaan te duwen. In het tweede geval 
gaat het ronddraaien veel makkelijker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan boord kun je de grootte van de arm en dus de werking van het koppel 
beïnvloeden met je gewicht. Ga je bijvoorbeeld aan de lage kant hangen dan helt het 
zeil, en dus het zeilpunt, meer naar buiten. De positie van het lateraal punt verandert 
hierbij echter nauwelijks. De arm en dus bet koppel wordt groter en het schip wordt 
loefgieriger. Ga je aan de hoge kant hangen dan helt het zeil juist naar binnen en 
wordt de arm kleiner. Het schip wordt nu minder loefgierig en je kunt gemakkelijker 
afvallen. Wanneer je het schip nog meer naar de hoge kant laat hellen kan het 
zeilpunt zelfs aan de andere kant van het lateraal punt komen te liggen en het schip 
wordt dan lijgierig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort samengevat komt het allemaal hierop neer: als je af wilt vallen moet je het 
gewicht aan de hoge kant brengen, wil je oploeven dan moet je aan de lage kant gaan 
hangen. Wanneer je er even over nadenkt is dit hetzelfde als: als je naar links wilt ga 
je rechts hangen, wil je naar rechts dan ga je links hangen. Dit laatste is een handige 
vuistregel. 
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2 Wanneer kun je de methode gebruiken? 
 
1. Voor de gein, want het is erg leuk. 
2. Als je, om de één of andere reden, over de kleine hoek wilt afvaren. Ga in dit 

geval echt aan de stag hangen, of laat iemand dit doen! Natuurlijk moet dit alles 
uitgevoerd worden in combinatie met de juiste zeilstand: grootzeil los, fok bak. 

3. Bij het kruisen in nauw vaarwater. Door steeds na de overstag even aan de lage 
kant te gaan zitten raakt de boot weer sneller op koers en kun je sneller de fok 
bijzetten. 

4. Wanneer je het bij een landing niet haalt. Je gaat te zacht, komt stil te liggen, valt 
langzaam af, je zeilen vangen wind en je dreigt tegen een heel mooi en duur 
jachtje aan te varen. In dit soort situaties onderscheiden we twee gevallen: 

a. Er is nog ruimte genoeg om, nadat de zeilen volgevallen zijn snel op te 
loeven en overstag te gaan. Je kunt dit oploeven dan versterken door mensen 
aan de lage kant te zetten. 

b. Je bent al aan het afvallen. Laat dan de fok bak zetten, laat het grootzeil 
geheel vieren en zet de mensen aan de hoge kant of laat er zelfs één in de 
zijstag hangen. Het schip krijgt een grotere snelheid, maar valt ook snel af. 
Je kunt ook zelf in de stag springen. Zorg dan wel dat je iemand aan het roer 
zet die helpt af te vallen met het roer. Let hierbij goed op een eventuele 
klapgijp! 

De laatste methode (b) is spectaculair, maar natuurlijk niet zonder risico's. 
 
 

 Bomen 
 
De vaarboom gebruik je om bijvoorbeeld los te komen na vastgelopen te zijn, het 
keren van het schip aan de wal en het afvaren bij lagerwal. In dit verhaal wordt 
uitgegaan van een 16 m² en een Valk. 
 
 
1 Het gebruik van de vaarboom 
 
Zoek als je moet bomen altijd de ondiepe stukken vaarwater op. Ga dus niet in het 
midden van de vaargeul of door de middelste brugopening bomen. 
 
Bomen kun je het beste doen staande vanuit de kuip. Je hebt dan steun van de 
kuiprand en je hoeft niet op het vaak natte en gladde gangboord te staan. Bovendien 
is de boom nu effectief langer. 
 
Je staat in het algemeen aan de lijzijde van de boot te bomen. Je kunt dan 
gemakkelijk voorkomen dat je afdrijft (een boot met gestreken zeilen vangt ook nog 
wind) en je kunt eventueel afhouden van de lagerwal. Het is echter niet handig om 
bijvoorbeeld tijdens een luwte aan de lijzijde te gaan bomen. Neem dan de loefzijde. 
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Je zet de vaarboom iets schuin naar achteren in het water. Zet je hem rechtop en je 
gaat duwen, dan zou je jezelf alleen maar omhoog duwen. Hoe schuiner de vaarboom 
wordt gezet hoe harder je het schip naar voren kunt duwen. Staat de boom schuin dan 
loop je met de vaarboom al duwend naar achteren. Met korte, krachtige rukken trek 
je de vaarboom uit het water en loop je weer naar voren. Daar laat je de vaarboom 
met de teen naar achteren gericht recht in het water zakken. Door de vaart die het 
schip nog heeft komt hij vanzelf schuin te staan. Het is erg belangrijk dat de hak van 
de vaarboom in de bodem komt en niet de teen, want anders kan de teen afbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snel bomen, lopen en hanteren voorkomt dat het schip stil komt te liggen, want een 
stilliggend schip is onbestuurbaar. Als de bodem erg zacht is kun je beter trekken aan 
de vaarboom dan duwen anders zakt deze veel te diep weg. Je trekt dan met je lage 
hand en duwt met je bovenste hand, net als bij peddelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturen tijdens het bomen is ook mogelijk. Het schip heeft een draaipunt en dat zit net 
achter de mast. Als je voor het draaipunt staat te bomen duw je de punt van het schip 
automatisch van de vaarboom af, naar de loefzijde toe. Sta je achter het draaipunt dan 
draait het achterschip iets van de vaarboom af, dus de punt draait naar de lijzijde. 
 
Je kunt ook iets sturen door de kont van het schip, vlak voordat je de boom eruit 
trekt, naar de vaarboom toe te trekken. 
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2 Handigheden 
 
De vaarboom wordt meestal opgehangen in de zijstag. Bij de druif zit een lusje, 
daarmee hang je de boom op in het zijwant. Je neemt de druif in de ene hand en het 
lusje in de andere. Met de lus ga je om de zijstag heen en legt de lus dan over de 
druif. Dan kun je de vaarboom omhoog duwen en de hak in het lusje stoppen dat 
onderaan de zijstag vastzit. Het is handig om er voor te zorgen dat er aan beide zijden 
van de boot zo'n lusje onderaan de zijstag is bevestigd. Bij sommige schepen ligt de 
vaarboom in klemmetjes op het gangboord, hij is dan veel sneller te grijpen. 
 
Voor het strijken van de mast moet je de vaarboom eerst uit de zijstag halen. Tijdens 
het strijken is de boom lastig en bovendien heb je hem toch gelijk nodig wanneer je 
weer weg wilt varen. 
 
Wanneer je aan de vaarboom ‘voor anker' gaat liggen leg dan het schip aan de 
vaarboom vast met de voorlandvast met behulp van een mastworp. Deze mastworp 
moet zo laag mogelijk bij het water komen te zitten, want dan is de kans het kleinst 
dat de boom breekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op sommige plaatsen moet je schip met de kop tegen de wal liggen en zijn er achter 
geen palen om de landvasten aan te bevestigen. Daarvoor gebruik je dan de 
vaarboom. De beste plek voor de boom is achteraan, naast het schip. Je gebruikt de 
achterlandvast om het schip tegen de boom aan te trekken. Het schip kan dan niet 
meer op zij. De jaaglijn gebruik je als spring vanaf de vaarboom naar voren toe naar 
de klamp op de nagelbank. 
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Onder een lage brug is het meestal moeilijk bomen, misschien kun je dan met je 
handen langs het plafond van de brug lopen, en daarna weer bomen. 
 
Als laatste noemen we nog de voorrangsregels. Je bent als je boomt een door 
spierkracht voortbewogen schip, ook al heb je de zeilen gehesen. Je moet, als je je 
met spierkracht voortbeweegt, voorrang verlenen aan alle zeilende schepen, maar een 
klein motorschip moet jou weer voorrang verlenen. 
 
 

 Slepen 
 
Slepen komt bijvoorbeeld voor bij windstil weer of als lage bruggen verder zeilen 
niet meer toestaan. Zorg altijd voor goed (mondeling) contact tussen de verschillende 
boten. 
 
 
1 De lijn 
 
Voor het slepen is het belangrijk wiens lijn je gebruikt. Houd als stelregel dat jouw 
eigen lijn naar achteren gaat. Op deze manier kan de gesleepte boot altijd zelf 
bepalen wanneer los te gooien. Gebruik altijd een lange lijn. Als de lijn te kort is 
geeft dat moeilijkheden voor de bestuurbaarheid van de slepende boot. 
 
De lijn kan het beste worden vastgemaakt aan de mast: de lijn naar achteren met een 
mastworp, de lijn naar voren met een slippende mastworp. Echter, vaak is de lijn hier 
te kort voor, of is het erg onhandig als de lijn door de kuip loopt. Bevestig dan de lijn 
die naar achteren gaat aan de roerkoning. Bij een Valk is dit niet mogelijk. 
 
De lijn moet vrijlopen en beslist niet in de knoop. Ga zo snel mogelijk in de 
vaarrichting van de sleper liggen. Probeer de schok op te vangen wanneer je gang 
gaat krijgen door middel van remmend vieren met de hand of via een geleide punt op 
het voorschip, bijvoorbeeld langs de klamp op het voordek. 
 
 
2 Langszij slepen 
 
Langszij slepen is ook een goede mogelijkheid, behalve bij ruw weer, dan moet de 
gesleepte boot achter. 
 
Let hierbij goed op de boeitjes die tussen de boten zijn bevestigd: zorg dat ze niet te 
ver uit elkaar zitten en dat ze niet boven het dek worden gewerkt. Let er verder op dat 
de sleper en de gesleepte boot ongeveer evenwijdig aan elkaar varen. 
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3 Tot slot 
 
Het gesleepte schip blijft vooral in bochten aan de binnenzijde van het kielzog van de 
sleper varen. 
 
Als je door een zeilend schip gesleept wordt, moet je voor het overstag gaan van de 
sleper de lijn een stuk binnenhalen. Tijdens jouw loslaten van de lijn krijgt de sleper 
dan gang om overstag te gaan. Daarna vang je de schok van de aanvangssnelheid 
weer op. 
 
Natuurlijk strijk je zo snel mogelijk de zeilen als je wordt gesleept. Let er vooral op 
dat handen en voeten niet in de sleeptros verstrikt raken. Houd de peddels klaar om te 
remmen. De sleper remt waarschijnlijk met zijn motor, maar op dat moment schiet jij 
nog door. 
 
Maak een sleep niet te lang in verband met de sterk verminderende 
manoeuvreerbaarheid van het totaal. 
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 Jagen 
 
Jagen is het schip vanaf de wal met een lijn voorttrekken. Typische situaties voor het 
jagen zijn: 
 
1. in smal vaarwater, recht in de wind; 
2. wanneer het te diep is om te bomen; 
3. wanneer de wind te hard is om te bomen of 
4. in geval je de boot een stuk wilt verhalen om later beter weg te kunnen varen. 

 
 
1 Jagen met twee man 
 
Jagen gaat natuurlijk het beste langs de hoge kant. Let erop dat de jaaglijn lekker 
lang is. Een te korte lijn trekt het schip dwars en dat trekt zwaar. Bij de punter gooi je 
het zwaard aan de walkant erin om de dwarskracht te beperken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jaaglijn maak je vast bij het draaipunt van het schip, bijvoorbeeld aan de 
nagelbank en dan achter de zijstag aan de walkant langs. Omdat de zijstag aan de 
rand van het schip zit gaat de punt van het schip ook makkelijker van de wal af. Er 
gaat één persoon achter het roer zitten die de boot langs de wal stuurt. 
 
Moet je een stuk jagen met lage obstakels, hijs dan de jaaglijn met behulp van de 
fokkeval langs de zijstag naar boven. Zijn de obstakels te hoog, dan moet de jaaglijn 
los. Maak dan voor het obstakel extra snelheid waarna de lijn wordt losgegooid. Na 
het obstakel gooi je de jaaglijn weer over. Met de wind mee gooien gaat het beste: 
schiet eerst de jaaglijn op, dan neem je de meeste windingen in je linkerhand en met 
je rechterhand gooi je een winding of 4 met het losse eind als eerste weg en een korte 
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fractie later met je linkerhand de rest er achteraan. Goed opschieten zonder 
draaiingen is nu erg belangrijk. 
 
 
2 Alleen jagen 
 
Je kunt een schip ook alleen jagen, door middel van 2 jaaglijnen. Met behulp van de 
beide lijnen kun je het schip vanaf de kant besturen. Let wel op: de voorste lijn gaat 
nu niet meer achter de zijstag langs, maar direct vanaf de nagelbank naar de wal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De achterlijn moet je gebruiken als je wilt remmen. Als je namelijk de voorste lijn 
gebruikt klapt de kop van het schip tegen de kant en schiet de kont door. 
 
 

 Schipper zijn 
 
Naast goed kunnen zeilen moet een instructeur ook goed kunnen schipperen: hij/zij 
moet op veilige en verantwoorde wijze leiding kunnen geven in elke mogelijke 
(zeil)situatie. 
 
 
1 Safe Sail! 
 
Schipperen betekent dat veiligheid voor alles gaat. Dus voor het competitie element, 
bijvoorbeeld in druk vaarwater, voor stoerdoenerij, bijvoorbeeld op tijd reven, voor 
gezelligheid en ook voor het instructie geven. Veilig varen dus. 
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Schipper zijn betekent dus voortdurend opletten en situaties inschatten zodat je op 
tijd kunt ingrijpen als dat nodig is. Het moment van ingrijpen hangt, behalve van de 
situatie, ook af van het niveau van de deelnemers  en van de ervaring van de 
schipper/instructeur. Het is in het begin helemaal niet erg als je te vroeg ingrijpt: 
beter te vroeg dan te laat. Schipper zijn betekent ook dat je op de deelnemers over 
kunt brengen dat het best gezellig mag zijn, maar dat op sommige momenten 
iedereen even moet opletten en concentratie op moet brengen. 
 
Een vereiste om een goed schipper te kunnen zijn is natuurlijk dat jij zelf goed zeilt. 
Of eigenlijk: het is belangrijk dat je je eigen zeilniveau kent en vooral niet de fout 
maakt dat je doet of denkt alsof je beter kunt zeilen dan je eigenlijk kan. Als 
bijvoorbeeld de rest niet reeft, maar jij vindt het toch wel hard waaien, reef dan 
gewoon wel. Dan ben je een veel betere schipper, en dus een betere zeiler, dan 
wanneer je stoer met de anderen, die misschien ook beter hadden kunnen reven, 
meedoet. Als de rest bij een zacht windje zeilend het grootzeil strijkt en jij hebt dat 
nog nooit gedaan en bovendien heb je een stel etterige, onhandige deelnemers aan 
boord, doe dan niet mee, maar leg gewoon aan. Zo kunnen er nog vele voorbeelden 
bedacht worden. 
 
 
2 De juiste commando's 
 
Veilig varen betekent natuurlijk ook dat je juist die situaties waarbij er gevaar kan 
ontstaan, goed beheerst. Niet alleen als zeiler, maar ook als schipper. Dus bij 
bruggen, sluizen, druk vaarwater enzovoorts moet je niet alleen weten wat er moet 
gebeuren, je moet bovendien zorgen dat iedereen weet wat hij/zij moet doen. Geef 
dus duidelijke commando's, zet de juiste persoon op de juiste plaats, wees duidelijk. 
 
Commando's kun je op de volgende manieren onderscheiden in twee soorten: 
voorbereidende en uitvoerende commando's. 
 
Het nemen van een brug kun je bijvoorbeeld van tevoren met de bemanning 
doorspreken: wie springt er aan land, wie pakt de mik, wie strijkt het grootzeil, wie 
helpt er mee het grootzeil op te vangen en op te binden, wie haalt de borgpen eruit, 
wie strijkt de mast, wie helpen er mee de mast op te vangen, wie zorgt ervoor dat de 
verstaging in de mik komt, wie heeft ondertussen de boom er al uitgehaald, wie 
boomt er, wie zit er achter het roer, wie trekt de boot bij de zijstag door de brug? Al 
dat soort dingen moet van tevoren duidelijk zijn. Belangrijk hierbij is dat je namen 
noemt. Dit zijn de voorbereidende commando's. 
Het moment van de uitvoering bepaal je door de uitvoerende commando's. Als de 
voorbereidende commando's goed gegeven zijn is vaak het uitvoerende commando 
‘Actie!’ genoeg. 
 
Een ander voorbeeld van voorbereidend en uitvoerend commando is: ‘Als ik ‘ja’ zeg 
dan duw je af’ (voorbereidend); ‘Ja’ (uitvoerend). Blijf tijdens de uitvoering goed 
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opletten. Er kan nu nog van alles misgaan. In zo'n situatie moet jij de deelnemers 
opdrachten geven. Dan is het nog belangrijker om namen te noemen omdat dat 
verwarring voorkomt en dus tijd bespaart, iets wat essentieel is in crisissituaties. 
 
 
3 Schipperen met leersituaties 
 
Het hangt van het niveau van de deelnemers af welke dingen je zelf doet. Meestal 
zijn dat die dingen die het belangrijkste zijn en niet fout mogen gaan. Dan sta jij zelf 
op die plek waar je het meeste overzicht hebt. Jij strijkt bijvoorbeeld zelf meestal de 
mast, jij maakt zelf vaak de landing, bij een open brug trek jij vaak zelf de boot aan 
de ketting er door, enzovoorts. 
 
Door de duidelijkheid van de commando's kunnen obstakels als bruggen vaak snel 
genomen worden. Dit bespaart tijd, zodat je weer meer aandacht kunt besteden aan 
andere dingen. Als het bruggen nemen, mast strijken enzovoorts nu juist een 
leerobject is, moet je er natuurlijk veel meer tijd aan besteden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bruggen 
 
Nog altijd heerst de mythe dat bruggen nemen een stressvolle gebeurtenis is. De 
instructeur brengt dat op zijn bemanning over waardoor de bemanning, wanneer zij 
instructeur zijn geworden, dat ook weer op hun bemanning overbrengt. Deze cirkel 
moet maar eens doorbroken worden. Een brug kan een aangename ervaring zijn. 
 
Voorwaarde echter voor het soepel laten verlopen van het nemen van een brug is een 
goede voorbereiding. Het belangrijkste onderdeel hierbij is de bespreking met de 
bemanning. 
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1 Zeilen of strijken? 
 
We onderscheiden vaste bruggen, waaronder ook de zogenaamde ‘piekbruggen’, en 
beweegbare bruggen. Een beter onderscheid levert het criterium of de betreffende 
brug zeilend genomen kan worden. 
Over (vaste) bruggen die lager zijn dan je mast kunnen we kort zijn: de mast moet 
naar beneden. Dit kan eventueel varend gebeuren. Denk je ‘dat kan vast soepeler dan 
ik doe!’ praat er dan eens met een mede-instructeur over. Het kan overigens nooit 
kwaad om veel met anderen te praten en bij anderen te kijken hoe die het doen. 
 
Als je besluit om de brug zeilend te nemen houd dan wel in de gaten dat er bij de 
brug in het algemeen een luwte heerst, gepaard gaand met draaiwinden. Zo kan het 
gebeuren dat in de luwte onder de brug de wind zo gek draait dat de fok als het ware 
bak komt te staan. Dan bestaat er de kans dat je uit je koers raakt en wellicht een 
Duits jacht dat jou net aan het inhalen was pijnlijk snijdt. Verder moet je eraan 
denken dat, als je onder de brug vandaan komt, je fok het eerst weer wind vangt. 
Gooi de fok daarom tijdig los zodat deze je niet opeens uit de koers trekt. 
 
Of een brug moeilijkheden op gaat leveren hangt een beetje af van de koers die je 
moet varen om onder de brug door te gaan. Denk eraan om zoveel mogelijk aan de 
hoge kant de brugopening in te zeilen, dit in verband met het verlijeren als je de 
brugopening uit komt. 
 
 
2 Met ruimere koersen door de brug 
 
Een brug waar je halve wind door kunt zeilen zal in het algemeen geen 
moeilijkheden opleveren. Let wel op de luwtes en draaiwinden die ons parten kunnen 
spelen. 
 
Het kan voorkomen dat je onder een brug door moet met een ruime-windse koers of 
misschien wel voor-de-windse koers. Vaak is dit zeer gemakkelijk. 
 
Bij een voor-de-windse situatie kun je op alleen je fok onder de brug door. Dreig je 
toch nog te hard te gaan dan kun je iemand op het voordek de fok bij elkaar laten 
pakken en anderen de peddels in het water laten steken. Doe dit tijdig. Nadelen van 
alleen met het fokje de brug nemen zijn natuurlijk dat je weer ergens anders het 
grootzeil moet hijsen. Je kunt met alleen de fok niet een eindje terugzeilen. Het is 
belangrijk je dit te realiseren. 
 
Bij wat minder wind en een voor-de-windse koers kun je ook het grootzeil helemaal 
aantrekken zodat de wind er aan weerszijden langs blaast. Dan heb je dus wel de 
voordelen van een gehesen grootzeil. 
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Een ruime-windse koers geeft niet zo veel mogelijkheden om vaart te minderen. Op 
alleen het fokje erdoor gaat; het grootzeil binnen halen werkt niet. Als we er zeilend 
onderdoor willen moet er voldoende ruimte zijn. Peddels klaar en wachten op je 
beurt dus. 
 
 
3 De in-de-windse brug 
 
Het leukste, wat organisatie betreft, is de in-de-windse brug. 
 
Natuurlijk, als een brug in de wind ligt kun je altijd de zeilen strijken. Dit is meestal 
een heel goede keuze, en er is dus niets mis mee. Maar hier bedoelen we de in-de-
windse brug waar we met gehesen zeilen onderdoor willen. Het zal duidelijk zijn dat 
je weinig begint met peddels als er wat wind staat. Hier zijn de kettingen onmisbaar. 
Het principe is duidelijk. Wij landen op een plek waar de kettingen beginnen (zo 
mogelijk aan de hoge kant), trekken de boot onder de brug door, en vervolgen weer 
kruisend onze weg. 
 
De kneepjes zitten hem hierin dat je onder de brug genoeg snelheid moet maken om 
aan het eind van de ketting weer snel te kunnen volvallen, waardoor je niet alsnog het 
bruggat in verlijert. Het is belangrijk dat er echt ver langs de kettingen doorgetrokken 
wordt. Geef hiervoor van tevoren duidelijke instructies. De belangrijkste plek hier is: 
bij de stag om aan de ketting te trekken. Dit is dus vaak jouw plek. 
 
Soms staat er onder een in-de-windse brug veel stroom door de trechterwerking van 
het voorliggende meer, bijvoorbeeld de brug bij Heerenzijl. Je kunt je voorstellen dat 
als je de ketting ver achterin de boot vast hebt de boot gemakkelijk met de punt van 
de brugwand af kan draaien. Bijvoorbeeld als je even vaart moet minderen omdat er 
iemand voor je stilligt: de werking van het roer wordt sterk verminderd. De ramp is 
ook niet zo één, twee, drie te overzien als iemand de ketting vroegtijdig loslaat. Dus 
als je iemand anders aan de ketting laat trekken zorg dan dat hij/zij: bij de stag staat, 
de ketting nooit tussentijds loslaat, en vooral op het eind veel vaart maakt en tot het 
einde van de ketting doortrekt!  
 
Als je echt met 8 linkerhanden in de boot zit kun je het beste zelf bij de stag gaan 
staan. Bij het volvallen ben je zo bij het roer, want bij de laatste haal aan de ketting 
loop je naar achteren mee. 
 
Als het echt hard waait en er staat veel stroming bij de in-de-windse brug, is het vaak 
verstandig om de zeilen helemaal te strijken en aan de andere kant van de brug een 
plek te zoeken waar je de zeilen weer rustig kunt hijsen. Het is dan verstandig om 
van tevoren poolshoogte te nemen van de plek waar je dat gaat doen. Maak flink 
gebruik van de ketting, de peddels en, als het kan, van de boom of een jaaglijn. 
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4 De Jeltesloot brug 
 
Gegeven de Jeltesloot brug op zaterdag tijdens de bouwvak. Het grootste probleem is 
in die situatie dat het erg druk is. Je kunt met vol tuig en een stevige bries weinig 
snelheid kwijtraken. Omdat deze brug op bepaalde tijdstippen open gaat, gooit 
iedereen op dat moment massaal los en drijft de brugopening in. Dit geeft 
opstoppingen, er is geen ruimte om uit te wijken en dus loop je in op de voorgangers. 
De gevolgen kun je zelf voorspellen. 
 
In zo'n geval kun je de volgende keuzes maken: 
 
1. De zeilen worden rustig gestreken en je gaat er peddelend en jagend onderdoor. 
2. Je wacht rustig op je beurt en gaat achter in het veld de brug door. 
3. Je zorgt dat je als eerste voor de brugopening ligt en zo geen last van 

voorgangers hebt. Houd dus altijd de tijd in de gaten en hijs op tijd de zeilen. 
 
De eerste twee mogelijkheden zijn verreweg het beste, want rust is belangrijk. De 
laatste is in feite de slechtste: vele anderen zullen het zelfde idee hebben en ziedaar: 
de chaos die zo zorgvuldig ontweken had moeten worden. 
 
 
5 Over kettingen en eergevoel 
 
Het is handig voor toekomstige tochtjes te onthouden of er ergens kettingen onder de 
brug hangen. Dit komt de bespreking van zo'n brug vaak ten goede. Bij luwtes kun je 
goed gebruik maken van die kettingen. Leg wel altijd wat peddels klaar. 
 
Een sleepje vragen doe je als zeiler niet snel, maar het is wel de makkelijkste en 
meestal veiligste manier om door een brug te komen. Vooral als de veiligheid voor 
boot en bemanning in het geding komt is het het waard om deze manier van bruggen 
nemen te verkiezen boven je ‘eergevoel’ als zeiler. 
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 Zeilen met zwaar weer 
 
Een verhaal over zeilen bij zwaar weer kan voor een groot deel geïntegreerd worden 
in de reeds aanwezige stukken van deze aanvulling op de Leidraad. Het is daarom 
belangrijk om dit verhaal te lezen in samenhang met de andere hoofdstukken van de 
aanvulling. 
 
 
1 Drie vragen en drie antwoorden 
 
Om maar gelijk met de (open) deur in huis te vallen de eerste tip: zorg dat je nooit 
onvoorbereid in zwaar weer terechtkomt. Dit doet natuurlijk onmiddellijk drie vragen 
rijzen: 
 
1. Wat is zwaar weer? 
2. Wat maakt zeilen met zwaar weer nu zo anders? 
3. Hoe kun je zorgen dat je niet onvoorbereid in zwaar weer verzeild raakt? 

 
Eerst maar eens het antwoord op de eerste vraag: wat is zwaar weer? 
 
Onder zwaar weer verstaan we windkracht 5 en hoger. Soms wordt windkracht 5 nog 
als een gemoedelijk windje ervaren, maar de tips uit dit verhaal zijn ook al wel van 
toepassing bij windkracht 5. 
 
Belangrijk is te weten dat je huurboot niet meer verzekerd is vanaf windkracht 7. Dit 
betekent dat als je weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat er een wind waait met 
een kracht van 7 of hoger, of dat zo'n storm op komst is, je onverzekerd bent met alle 
mogelijke financiële gevolgen van dien wanneer je toch gaat zeilen of blijft zeilen. 
 
Een poging tot het beantwoorden van de tweede vraag: wat maakt zeilen met zwaar 
weer nu zo anders? 
 
Op het eerste gezicht lijkt het beperkt te blijven tot de observatie dat de boot veel 
harder gaat en dat je de zeilhandelingen aan boord veel sneller moet uitvoeren. Dit is 
niet het complete verhaal. De handelingen moeten veel preciezer worden uitgevoerd. 
Je zeiltechnische kwaliteiten worden eindelijk eens echt op de proef gesteld. Over de 
zeiltechniek later meer. 
 
Minstens zo belangrijk is dat de boot ook sneller tot stilstand komt. De wind is je 
rem, dus hoe harder de wind, hoe zwaarder de rem! Daarnaast kun je je voorstellen 
dat golfslag ook een remmende werking heeft. Ook deze factor moet je niet 
onderschatten! Een flinke golf tegen de voorsteven legt de boot direct stil. Ook zal je 
meer rekening moeten houden met het verlijeren van je boot.  
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Denk eens na over de gevolgen van te snel tot stilstand komen. Niet voor niets is één 
van de standaard uitspraken van de oudere garde zeilinstructeurs, en hopelijk ook van 
de jongere garde: 
 
 
 
 

‘Gang is alles!’ 
 
 
 
 
Deze uitspraak geldt zeker ook bij zwaar weer. 
 
Tot slot de derde vraag: hoe kun je zorgen dat je niet onvoorbereid in zwaar weer 
verzeild raakt? 
 
Kijk voordat je gaat zeilen en tijdens het zeilen eens goed om je heen. Lees en 
beluister de weerberichten liefst elke dag en handel er vervolgens naar. Dit klinkt als 
een open deur intrappen, maar je moest eens weten hoeveel mensen dit nalaten. Speel 
gerust de amateur-weerkundige. Het weer is lang niet zo onvoorspelbaar, zeker niet 
op een termijn van een uur. Als iedereen om je heen snel het water af gaat, wordt het 
de hoogste tijd voor jou om eens na te gaan denken waarom ze dat doen. Als je er 
niet uitkomt vraag het dan even. 
 
 
2 Praktijk gerichte informatie 
 
Na dit wat algemene verhaal gaan we wat praktische punten behandelen. 
 
 
2.1 Reven 
 
Reef op tijd! Het heeft geen zin en het is zelfs dom om stoer bij zwaar weer vol zeil 
te blijven voeren. Je gaat bij zwaar weer zelfs vaak langzamer met vol tuig dan met 
een rif in het zeil. Denk eens aan je optimale zeilvoering: vaak kun je die niet 
handhaven met vol zeil en vaar je rond met half killende zeilen. Dit kost bijzonder 
veel snelheid. 
 
Reven is voor de besturing van de boot ook een stuk prettiger. Je hoeft wat minder 
aan het roer te gaan hangen om een rechte koers te kunnen blijven varen en de 
grootschoot trekt ook niet zo hard. Zeker als je mensen aan het roer hebt zitten die 
niet erg sterk zijn, of als je zelf ook al niet zo'n krachtmens bent, is een gereefd zeil 
bijzonder prettig. 
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Een rif kan tijdens het geven van instructie overigens ook al bij windkracht 4 van 
belang zijn. Deelnemers met weinig kracht zijn zo in de gelegenheid om ook nog 
naar je te luisteren en manoeuvres uit te voeren in plaats van alleen maar rukken en 
trekken aan roer en grootzeil. 
 
Zorg dat je een smeerreep hebt die lang genoeg is om eventueel het dubbele rif te 
leggen. 
 
Om een rif te leggen hoef je heus niet altijd aan de kant te gaan liggen om dit 
allemaal eens op je gemak te kunnen doen. Ook midden op een meer zou je 
makkelijk een rif moeten kunnen leggen als dit noodzakelijk mocht zijn. Ook met 
zwaar weer. 
 
 
2.2 Zeiltechniek 
 
Nauwkeurig zeilen is belangrijk, alle manoeuvres moeten goed uitgevoerd worden. 
 
Het begrip stormrondje komt om de hoek kijken: de gijp vermijden door overstag te 
gaan. Het is bij een stormrondje niet de bedoeling dat je gewoon het roer een grote 
duw geeft en vervolgens eens gaat beginnen het zeil binnen te halen. Je komt 
gegarandeerd met de kop in de wind volledig stil te liggen met alle gevolgen van 
dien. Je roer heb je echt niet nodig om een stormrondje te kunnen draaien: laat je fok 
los en gebruik de loevende werking van je grootzeil. Op deze manier blijf je snelheid 
houden als je door de wind draait. Vervolgens de fok aantrekken en je grootzeil uit 
laten vieren. 
 
Zo'n stormrondje is erg handig als je bij zwaar weer met een voor-de-windse koers 
over een meer aan het zeilen bent. De golfslag maakt de boot aan het stampen en 
voor je het weet heb je een klapgijp te pakken. Kortom erg goed voor je zenuwen is 
zo'n koers op open water met zwaar weer niet. Waarom dan niet kruisend van ruime 
wind naar ruime wind over dat meer? Geen gevaar meer voor een klapgijp en dus een 
stuk aangenamer. Echter wél elke keer een stormrondje maken om je zeil van bak- 
naar stuurboord en omgekeerd te krijgen.  
 
Een ander punt betreft de sliplanding. Zoals al eerder gesteld zal bij zwaar weer het 
verlijeren bij het uitslippen een grote rol kunnen spelen. Het echt nauwkeurig 
uitvoeren van de dwarspeiling wordt belangrijk. Punten hierbij zijn: 
 
1. Niet een te lange sliplijn nemen. 
2. Niet te langzaam uitslippen. 

 
Hoe langer je bezig bent met de sliplanding des te meer zul je gaan verlijeren en haal 
je het gestelde punt op de kant nooit! Je moet daarom rekening houden met het 
verlijeren tijdens het maken van een dwarspeiling: je gaat gewoon behoorlijk 
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achterlijker dan dwars overstag, zodat je tijdens het uitslippen nog steeds de 
mogelijkheid houdt iets op te loeven zonder in de wind te gaan liggen.  
 
Ga niet uitvoerig proberen om een ‘eitje’ te maken bij zwaar weer. De gevolgen van 
het niet aankomen op de wal zijn vaak erger dan wanneer je iets te hard aan de kant 
komt. Natuurlijk moet degene die aan wal stapt de boot wel af kunnen houden. Dit is 
geen vrijbrief om bij zwaar weer elke keer maar gewoon keihard tot aan de kiel de 
kant op te knallen! 
 
 
2.3 Bemanning 
 
Je moet uiteindelijk zelf een inschatting maken welke algemene aanwijzingen en 
opdrachten je aan je bemanning geeft. We zullen hier niet iedere situatie bij elk 
weertype aan een nadere beschouwing onderwerpen, doch slechts enkele algemene 
ideeën aan de hand doen. 
 
Zeilen bij zwaar weer is lang niet zo uitzonderlijk als het lijkt. Het vereist alleen wat 
meer nauwkeurigheid en oplettendheid tijdens het zeilen. Zorg daarom dat je rustig 
blijft, want het heeft totaal geen zin om jouw nervositeit over dat zware weer over te 
brengen op de bemanning die bij jou aan boord zit. Samen moet je de boot weer 
veilig thuisbrengen en je hebt meer aan een bemanning die het zeilen bij zwaar weer 
als plezierig ervaart dan aan een bemanning die net zo nerveus is als jij. Je mag 
gerust uitleggen dat er met wat meer precisie gezeild moet worden en dat het 
belangrijk wordt de commando's direct op te volgen, maar maak er gelijk iets moois 
van: ‘Lekker ruig dagje hè!?’ Zorg dat iedereen het prachtig vindt. 
 
Zorg dat iedereen van tevoren zijn zwemvest/reddingsvest aantrekt. Dit geldt met 
name wanneer je een meer of ander ruim water nadert. Het geeft in ieder geval jezelf 
een wat veiliger gevoel, maar daarnaast merkt ook je bemanning dat er toch iets aan 
de hand is en zal wat beter op gaan letten. Zorg er wel voor dat je bemanning niet 
angstig wordt, want dan heb je niets meer aan ze. Als je opdracht geeft tot het dragen 
van een zwemvest geldt dat ook voor jou. Bij het dragen van regenkleding of 
rubberlaarzen moet men natuurlijk altijd een zwemvest aan! 
 
De bemanning laat je in de kuip zitten. Zo heb je geen problemen bij een plotseling 
overkomende giek, en niemand kan van het achter- of voordek of van het gangboord 
vallen. Je hebt meer overzicht ten opzichte van wat er om je heen op het water 
gebeurd én je kunt beter op je bemanning letten. 
 
Eén ding nog: je hebt van die deelnemers die denken dat ze de edele kunst van het 
‘knijpen’ ook bijzonder goed kunnen gebruiken bij zwaar weer en die, als ze een 
windvlaag krijgen, het mogelijk achten nog net even iets scherper te varen dan dat ze 
al deden en dus nog even iets oploeven en vooral niet dat grootzeil laten vieren. Pak 
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deze figuren gelijk aan! De enige reactie bij een harde windvlaag is: laat vieren die 
grootschoot! Veiligheid is belangrijker dan spectaculaire geintjes uithalen. 
 
 
2.4 Bruggen 
 
Bruggen bij zwaar weer leveren bij sommigen nog wel eens problemen op. Dit is 
helemaal niet nodig als je je goed hebt voorbereid. Denk na over de specifieke 
problemen van de brug die je op de route tegenkomt. Bereid je goed voor samen met 
je bemanning. Ga gerust een tijdje aan de kant liggen om alles eens door te nemen 
met ze. Zo heb je zelf tijd ter overdenking en kun je proberen wat kennis of goede 
ideeën uit je bemanning halen. Kijk hoe anderen het doen als dit mogelijk is. Lees 
het hoofdstuk Bruggen, pagina 45, nog eens door. 
 
Vaak is het in de buurt van een brug druk. Maar, je hoeft echt niet altijd vooruit met 
de boot: je kunt in bijna alle situaties ook terugdraaien en even weer rustiger 
vaarwater opzoeken, of even aan de kant gaan liggen en wachten tot de drukte en de 
gevaarlijke situaties voorbij zijn. Ontloop echter dit soort situaties niet consequent: er 
wordt het meest geleerd juist tijdens de wat moeilijkere en wat gevaarlijkere situaties. 
Je moet soms wat van jezelf vergen. Dat maakt het zeilen veel interessanter. 
 
 
3 Nabeschouwing 
 
Een gedegen voorbereiding, ruim van tevoren aan te vangen, is bij zwaar weer het 
belangrijkst. Bedenk daarbij ook een alternatief plan voor het geval de situatie toch 
iets anders uitvalt dan je van tevoren dacht. Dit wordt vaak vergeten: zodra iets niet 
loopt zoals in het plan was verwerkt raken veel mensen in paniek. Niet doen, gewoon 
overschakelen op plan B, C, D, of E. 
 
Als je denkt dat het onverantwoord is om verder te varen leg dan gerust ergens aan 
en wacht beter weer af. Verzin met je bemanning maar een sterk verhaal om te 
bedekken dat je niet meer verder bent gegaan en daarom zo laat pas terug bent op de 
accommodatie. 
 
Kortom, niet wanhopen bij zwaar weer. Het is juist machtig mooi om eens flink veel 
van jezelf, je bemanning en je boot te vergen. En is het niet prachtig als de 
bemanning aan het einde van de dag zegt: ‘Lekker ruig dagje hè!?’ 
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 Het ‘hoe, wat en waarom’ van het zeilinstructie geven 
 
Er was eens een tijd dat je recre's, fana's en aspies had. Dat was makkelijk want dan 
stond direct al vast of er, en zo ja hoe er instructie gegeven moest worden. Die tijd is 
voorbij! Het is nu een schone taak voor de instructeur om zo snel mogelijk, liefst nog 
voor het uitvaren, het niveau en de aspiraties van de deelnemende bemanning in de 
gaten te krijgen. 
 
 
1 Niveau inschatten 
 
Het niveau inschatten kan gemakkelijk door simpele vragen of algemene statements 
door de boot te slingeren. 
 
Voorbeeld 1: Windkracht 4 à 5: ‘Ja, mmm, lekker zeilweer vandaag.’ 

Instemmend gemurmel of uitbundig bijval betekent dat de aspiraties aanwezig 
zijn. 

 
Voorbeeld 2: ‘Goed, ik heb vandaag geen zin. Wie kan er voor zorgen dat we zo 

snel mogelijk en geheel verzorgd in Langweer aan de koffie met appelgebak en 
slagroom zitten?’ Hierop volgt vrijwel nooit een direct ‘Ja, ikke!’, of 
‘Pleurtop!’, maar een nadenkend gloren in de ogen van enkele deelnemers ‘Zou 
ik dat kunnen?’, zegt al veel. 

 
In ieder geval kan men door het geven van een rondje korte beurten heel snel in de 
gaten krijgen wie wat kan en waar men zin in heeft. 
 
Nog even terug naar het allereerste begin: het is leuk, maar niet altijd mogelijk, om 
met je bemanning naar de boot te lopen. Daar aangekomen is het zaak om de dag niet 
als wedstrijd te beginnen (tenzij het dat is), maar om het optuigen en afvaren eerst 
rustig te bespreken. Probeer hierbij te voorkomen dat je met klapperende half 
gehesen fok en snel neerdalende gaffel 4 keer moet uitleggen hoe de 8-knoop nu 
precies gaat! Vaak is het beter om eerst met de hele bemanning eens te brainstormen 
over de mogelijkheden van optuigen en/of afvaren. Haal de kennis uit de groep! Heel 
vaak zit het er best in en als het er met een beetje sturen en trekken dan ook nog 
uitkomt vergeet een deelnemer dat nooit meer. Tenzij het een vreselijke riskante 
onderneming wordt kan ieder plan uitgevoerd worden: ter vermaeck ende lering. 
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Neem de tijd om fouten te laten maken, bespreek die. Doe het nog eens over en zorg 
dat iedereen (niet alleen de roerganger!) diezelfde fout niet nog eens maakt. 
 
 
2 Opdrachten 
 
Eenmaal aan het zeilen, druk doende met het vergaren van kennis over niveau en 
aspiraties van deelnemers, wordt het tijd voor de instructeur een soort lesplan voor de 
komende dag te bedenken. Dit kan variëren van de stille wens dat iedereen vandaag 
leert op en af te tuigen tot het samenstellen van een soort pakket van vaardigheden. 
Bedenk echter dat het erg moeilijk is op één dag kruisen in druk vaarwater, m.o.b. 
met semi-opschieter en het schipper zijn aan te leren! Eén of twee praktische 
vaardigheden en een wat meer theoretisch onderdeel is meestal meer dan genoeg 
voor een dag. 
 
Als de instructeur zelf min of meer duidelijk voor ogen staat wat hij met deze 
bemanning (of afzonderlijke deelnemers) wil gaan doen mag dit rustig gezegd 
worden. Daarna is het altijd leuk en nuttig een voorbeschouwing te geven op een 
(eventuele) tocht. Doe dit zoveel mogelijk met een waterkaart erbij. 
 
 
2.1 De enkelvoudige opdracht 
 
Enkelvoudige opdrachten hebben betrekking op één handeling. Dit soort opdrachten 
vormt de basis voor verdere uitbreidingen in samengestelde opdrachten. 
 
Voorbeeld: Jantje moet leren koers houden, Marietje is wat verder maar kruist 

beroerd, Frederik denkt zelf al wel aan een landing toe te zijn en Snoesje heeft 
hoofdpijn. Aha, mooie tocht voor iedereen, we gaan naar Sneek! Hoera, het 
eerste stuk kan Jantje aan het roer om richting populier te sturen en zich te 
concentreren. Daarna kan Marietje een stuk kruisen. Laat Frederik nou een 
landing maken in het gras (???) inmiddels is Snoesje weer beter en kan die 
verder. 

 
Voordeel van bovenstaande opbouw is dat Marietje kan gebruiken wat aan Jantje 
verteld is en dat je bij de slechte landing van Frederik terug kunt grijpen naar wat 
Marietje zo goed deed! Probeer zoveel mogelijk iedereen overal bij te betrekken 
omdat vooral elementaire dingen van groot belang zijn voor latere vaardigheden. 
Frederik zal het koers houden nog hard nodig hebben voor zijn sliplanding, dat kun 
je hem alvast vertellen, enzovoorts. 
 
Even afstappend van onze tocht het volgende: het is helemaal niet moeilijk luid en 
duidelijk te praten zonder dat iemand het begrijpt! Voorbeelden zijn hard nodig. Dat 
kan zijn in de vorm van een boei die een boot is met een dweil als zeil en een 
meerpin als wind om te laten zien waar een boot zonder fok naartoe wil (oploeven 
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dus), of in de vorm van een perfect door de instructeur voorgedane reeks overstagen 
met stilliggen in de wind om de functie van het beruchte geschreeuw om fok bak 
duidelijk te maken. Of in de vorm van het wijzen op het juist toepassen van de 
voorrangsregels door een collega instructeur of deelnemer die daarmee een aanvaring 
voorkomt, of in de vorm van het tekenen men een natte vinger op de vlonders van de 
boot om een eenvoudige windrichting duidelijk te maken. 
 
Bij dit laatste is het wel zaak niet zo op te gaan in je tekenwerk dat je de rest van de 
wereld vergeet. Dit geldt overigens voor elke situatie. Blijf altijd in de eerste plaats 
schipper: kijk om je heen. Dan eventueel maar eventjes geen uitleg. Om terug te 
komen op die voorbeelden: belangrijk dus en met een beetje creatieve geest zijn ze er 
te over. 
 
Op de terugweg is onze bemanning misschien wel zover qua niveau en aspiraties dat 
de zogenaamde ‘samengestelde’ of zelfs ‘open opdrachten’ aan bod kunnen komen. 
Natuurlijk staat ook in het hiervoor beschrevene het inzicht ofwel het begrijpen van 
allerlei handelingen centraal, maar het blijven losstaande situaties.  
 
Door in eerste instantie samengestelde opdrachten en later open opdrachten te geven 
is het mogelijk het inzicht te testen en uit te diepen. Als dit namelijk een beetje lukt 
kan het in het begin genoemde voorbeeld: Goed, wie zorgt ervoor dat we goed en 
veilig voor het onweer in Langweer kunnen komen, door iedere deelnemer met een 
volmondig ‘Ikke!’ worden beantwoord en is een hoofddoel in de zeilweek bereikt: 
het veilig en zelfstandig met een boot kunnen zeilen en tochtjes maken. 
 
Dat we er hiermee met name voor instructeurs in spé nog niet zijn zal een ieder 
duidelijk zijn. Daarom behandelen we nu de samengestelde opdracht. 
 
 
2.2 De samengestelde opdracht 
 
De samengestelde opdracht bestaat, in tegenstelling tot de open opdracht, uit een 
opdracht die tot doel heeft één aspect van het zeilen te benadrukken en te oefenen. 
 
Voorbeeld 1: het optuigen van de boot. Veelal natuurlijk een 

groepsaangelegenheid, maar toch een opdracht waarbij verschillende 
handelingen gedaan moeten worden om tot een afgerond geheel te komen: de 
opgetuigde boot. Als deze opdracht aan één van de deelnemers wordt gegeven, 
is dat heel wat anders dan die persoon instructie te laten geven! Waarom zou je 
niet van tevoren alles nog eens doorspreken en taken verdelen en dan de groep 
of één persoon de verantwoordelijkheid geven om ervoor te zorgen dat ‘het’ 
goed komt? Trouwens een zelf opgetuigde boot vaart zoveel beter! 

 
Voorbeeld 2: ‘Kijk! die inham daar. Daar begint de Modderige Rijd. Als je daar 

doorheen vaart kom je bij het pontje. Zou jij daar doorheen kunnen kruisen?’ 
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‘Pff...’. Dit is ook een samengestelde opdracht met een aantal min of meer 
dezelfde handelingen achter elkaar in steeds wisselende situatie. En daarna, onder 
het genot van drop en pepermunt op een ruime-, voor- of binnen-de-windse koers 
terugvaren om het iemand anders nog eens te laten proberen zonder of met beperkt 
gebruik van de fok. Of met behulp van de zo populaire en vermoeiende 
gewichtsverdeling. Probeer alvast een voorbeschouwing te geven op wat gaat 
komen. 

 
 
2.3 De open opdracht 
 
De open opdracht tenslotte lijkt soms veel op de samengestelde opdracht, maar het 
leuke van de open opdracht is dat eigenlijk alleen het einddoel wordt aangegeven en 
aan de deelnemer(s) de uitvoering overgelaten wordt. Doel van deze opdrachten is 
het aanleren van het denkproces waarbij uit een veelheid van afzonderlijke 
zeiltechnische vaardigheden die combinatie wordt gekozen waarmee in de gegeven 
situatie de grootste kans bestaat op het behalen van het uiteindelijke doel. Je zou 
kunnen zeggen dat het ‘schipper zijn’ aan de orde komt. Niet meer gefixeerd zijn op 
een actie maar constant een aantal acties vooruit denken waardoor de omgeving een 
steeds belangrijkere rol gaat spelen. Steeds om je heen blijven kijken om te kunnen 
anticiperen op wat er gebeurt. 
 
Een kritische situatie ontstaat in feite alleen dan als met één mogelijkheid of een 
aantal mogelijkheden geen rekening is gehouden. Voorbeelden van kritische situaties 
te over: het niet halen van een landing op een drukbezette steiger, midden op het 
P.M.-kanaal stilliggen in een luwte met een broodpoeper op 5Ó yards, in het vuur 
van een watergevecht in de vaargeul komen, een windvlaag niet aan zien komen en 
daardoor (bijna) omslaan, niet op de waterkaart kijken en op het allerlaatste moment 
constateren dat je met een piekbrug te maken hebt, enzovoorts. 
 
Nog een stapje verder zou je rustig kunnen zeggen dat deze open opdrachten 
opleiden tot de zeilkundige kant van een goede instructeur. Het behoeft natuurlijk 
geen uitleg dat de opleiding tot een goede instructeur veel meer aspecten beslaat. 
Ondanks dat het heel leuk is om deelnemers wat aan te laten rommelen is het niet 
goed om met deze open opdrachten te beginnen als de samengestelde opdrachten of 
zelfs het gewone zeilen niet beheerst worden. Natuurlijk is het wel goed om 
deelnemers fouten te laten maken, dit is in het begin al besproken, maar niet op een 
manier waarbij de deelnemer gaat denken ‘ik begrijp er niks van maar het gaat toch 
altijd wel goed!’, of, en dat is misschien nog wel erger, dat de instructeur gaat denken 
‘nou ja, die paar kleine dingetjes . . . het gaat wel lekker zo!’ 
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Voorbeelden van open opdrachten zijn er ook genoeg: 
 
Voorbeeld I: ‘Tsjonge, ik heb ineens zo'n zin om voor jou een bos weidebloemen 

te plukken. Zou je niet even ergens een mooie landing kunnen maken, liefst in 
de buurt van een boompje?’ Het denkproces gaat dan als volgt: 
 

a. ‘Heerlijk, hij gaat bloemen voor me plukken.’  
b. ‘Ach nee, hij moet alleen maar pissen. Nou ja!’  
c. rondkijken, zoeken naar een boom plus weidebloemen; 
d. bedenken of je daar zou kunnen landen en tenslotte 
e. landen. 

 
Voorbeeld 2: ‘Goed, we hebben net op de kaart gezien dat er dadelijk een 5.30 

meter hoge beweegbare brug komt. Zou jij kunnen zorgen dat we daar zonder 
zeil- of kleerscheuren doorheen komen en dat we dan aan de andere kant van 
de brug even aanleggen om op de rest te wachten? Je mag overleggen.’ Het 
denkproces verloopt als volgt: 
 

a. Onzekerheid: ‘Wat is dat voor brug?’ - Dit kun je rustig vertellen.  
b. ‘Aha, dan kan ik er zo doorheen varen dus!’ - ‘Misschien wel.’ 
c. ‘Ja of nee?’ - ‘Wat zou je doen als het niet kan?’  
d. ‘Terugvaren natuurlijk!’ - ‘Zo, kijk eens achter je!’ 
e. ‘Wat een drukte!’ - ‘Ja, feestje zeker aan de andere kant.’ 
f. ‘Eh, ik ga zo een landing maken hoor’ - ‘Prima, als je maar even zegt 

hoe, waar en wanneer.’ 
 
 
3 ‘Activerend, stimulerend en motiverend’ 
 
Zonder dat al deze opdrachten tot een goed eind zijn gebracht is er voor die tijd al 
heel veel geleerd! Iedereen leeft op zo'n moment mee, kijkt om zich heen, bedenkt 
wat de mogelijkheden zijn en geniet! 
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Zo moeten we dus met zeilinstructie bezig zijn: activerend, stimulerend en 
motiverend in een ontspannen sfeer. Totdat je kunt zeggen: ‘Wie kan er voor zorgen 
dat we zo snel mogelijk, geheel verzorgd, in Langweer aan de koffie met appelgebak, 
slagroom en cognac zitten?’ en iedereen ‘Ja, ikke!!’ roept. Die cognac smaakt dan 
nog dubbel zo lekker ook! 
 
 

 Instructie geven in theorie 
 
In dit stukje wordt iets verteld over een theoretische benadering van het instructie 
geven. Het is echter geen antwoord op alle vragen rond het instructie geven. Iedere 
instructeur moet een eigen stijl ontwikkelen, een manier van uitleggen en instructie 
geven die het beste bij hem of haar past. Van andere instructeurs kun je veel leren, 
vooral als ze ervaren zijn. Maar andere instructeurs moet je nooit kopiëren, dat is tot 
mislukken gedoemd. Toch valt er in wat algemenere zin veel over instructie te 
vertellen. En daar gaat dit stukje over. 
 
Het doel van het instructie geven is om het plezier in het zeilen te vergroten. Daar 
gaat het in de zeilkampen om. Hoe meer je van het zeilen weet, hoe leuker het wordt. 
Het is de bedoeling dat het gros van de deelnemers na een aantal keer mee te zijn 
geweest zelfstandig met een bootje door Friesland kan varen en zo kan genieten van 
deze prachtige recreatieve bezigheid. 
 
Maar er moeten ook nieuwe instructeurs komen, en daar wordt meer van geëist. Ze 
moeten goed kunnen zeilen, instructie geven, en schipperen. Goed instructie geven is 
één van de moeilijkste taken van een instructeur. Het is zeker niet de minst 
belangrijke. Voor de continuïteit van onze stichting is het zelfs essentieel: alleen door 
goede instructie kunnen mensen immers goed leren zeilen en komen er uiteindelijk 
goede, nieuwe instructeurs. 
 
Dit stukje over instructie geven is ingedeeld in drie onderdelen: 
 

1. uitleggen; 
2. uitlegvolgorde en  
3. dagaanpak. 

 
Daarna zal in het kort het één en ander worden samengevat. 
 
 
1 Uitleggen 
 
In de loop der jaren heeft zich binnen het Hommerts-zeilgebeuren en ook op veel 
gerenommeerde zeilscholen een manier van uitleggen ontwikkeld die in het 
algemeen als beste wordt ervaren. De aandacht is verschoven van het pure ‘methoden 
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erin stampen’ tot het ‘inzicht verkrijgen’. Het inzicht verkrijgen in het ‘hoe en 
waarom' van het zeilen staat centraal. Daarnaast dient dit wel degelijk samen te gaan 
met het aanleren van termen, begrippen, namen, zeiltheorie en het B.P.R. Dit alles 
wordt wel aangeduid met de term ‘inzichtelijk zeilen’. Hieruit vloeien de methoden 
dan vanzelf voort. Deze dienen dan alsnog wel degelijk goed geleerd te worden. Dat 
gaat veel gemakkelijker als de deelnemer weet waarom hij iets doet. Daarom kun je 
je bij het uitleggen van een zeilmanoeuvre het best aan de volgende volgorde houden: 
 
Inzicht: Inzicht heeft altijd te maken met het doel van de te leren handeling. Wat 

wil je bereiken? Dit doel moet bereikt worden met de (on)mogelijkheden van 
het zeilschip. Inzicht hierin is essentieel voor de rest van het leerproces. 

 
Methode en techniek: Door het doel te relateren aan de (on)mogelijkheden van 

het schip, kom je tot een manier waarop het doel te bereiken is. Laat de 
deelnemers het liefst de methode zelf uitvinden door ze naar het ‘waarom’ te 
vragen, door ze hun eigen bedachte methoden te laten uitproberen en deze met 
ze te bespreken. Stuur ze op die manier naar de juiste methode en leg ze die 
goed uit. Ga ook met ze na of er andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld bij 
een m.o.b.  

 
Perfectie van methode en techniek: Tijdens het oefenen van de inmiddels 

begrepen methode kunnen er nog allerlei kleine tips gegeven worden: de 
techniek wordt bijgeschaafd, puntjes worden op de i gezet. Ook hier geldt weer 
dat inzicht in het ‘waarom’ van de handelingen aanwezig moet zijn. 
 

Het proces van inzicht verwerven, methode ontdekken en oefenen en het 
perfectioneren van de technieken, gebeurt zelden op één dag. Als dat lukt heb je met 
een echt getalenteerde zeiler te maken. 
 
Omdat dit alles nogal abstract klinkt, komt hier een voorbeeld om het te 
verduidelijken. Bij het uitleggen van de zeilstanden, hoe moeten de zeilen staan bij 
een bepaalde koers, is het doel dat je bij een gegeven koers zo snel mogelijk wilt 
varen. Je gaat samen met de deelnemers uitvinden hoe dat het beste kan. Je vraagt de 
deelnemers hoe zij denken dat de zeilen moeten staan om zo hard mogelijk in een 
bepaalde richting vooruit te komen. Je kunt het ze makkelijk maken door een 
extreme situatie te nemen: ga bijvoorbeeld voor de wind varen. Intuïtief is het ze 
vaak duidelijk dat de zeilen helemaal gevierd moeten worden ( ‘. . . want dan ga je 
het hardst als de wind recht van achteren komt.’ ). Loef daarna eens op zodat het zeil 
flink begint te klapperen en vraag wat je met de zeilen zou moeten doen. 
‘Aantrekken’, zullen ze zeggen. Als je vraagt ‘Hoever?’ dan is er meestal wel één die 
zegt ‘Tot het net niet meer klappert.’ Na een beetje peuteren en trekken komt dat er 
bij iedereen wel uit. En als één het begrijpt, kun je het hem/haar aan de rest laten 
uitleggen. En je legt het zelf ook nog een keer uit. 
 
Hiermee is het inzicht verkregen dat, als je zo snel mogelijk wil gaan (doel), het zeil 
moet zijn gevierd tot het net niet meer klappert (mogelijkheden van het schip). Het 



 61

verkregen inzicht is intuïtief. Bij voldoende belangstelling kun je ook nog een 
gedeelte van de theorie vertellen. ‘s Avonds kan dat zeker aan de hand van de 
Leidraad. De methode die uit het verkregen inzicht voortvloeit is dat je bij een 
bepaalde koers je zeilstanden controleert door je zeilen te laten vieren totdat ze gaan 
klapperen en ze dan weer iets aan te trekken. Een andere methode kan zijn dat je de 
koers aanpast aan de zeilstanden: oploeven totdat het zeil klappert en dan weer iets 
afvallen totdat je zeil net niet meer klappert. Je kunt de deelnemers deze beide 
methoden laten oefenen. Hierna komt het perfectioneren van deze zeiltechniek. Het 
reageren op de windschiftingen en windvlagen door continue schootvoering of het 
constant corrigeren van de koers. 
 
Dit is een voorbeeld. Probeer voor jezelf een zelfde soort inzicht-methode-perfectie 
van andere zeilhandelingen te bedenken. Neem in ieder geval: koers houden, sturen 
op de zeilen, aan de wind varen, overstag, kruisen. Gijpen, landing, m.o.b.'s en 
bruggen nemen. Ook minder voor de hand liggende dingen als hijsen/strijken en 
knopen kun je op deze manier doordenken en uitleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Uitlegvolgorde 
 
Een echte vaste volgorde om deelnemers het zeilen te leren is er niet. De ene 
instructeur legt bijvoorbeeld liever een stormrondje uit, de andere een sliplanding. De 
ene deelnemer hoeft iets maar één keer te horen of te zien, bij een ander ligt dat wat 
moeilijker. Toch is de volgorde waarin je een deelnemer het beste iets kunt leren niet 
helemaal willekeurig. 
 
 
2.1 De voorbereiding 
 
Voordat je gaat zeilen moeten de deelnemers natuurlijk weten hoe ze de boot 
zeilklaar moet maken, hoe de zeilen te hijsen en te strijken, en hoe de boot weer 
nachtklaar moet worden gemaakt. Als alle deelnemers dit de eerste dag goed leren, 
inclusief fok opdoeken, dan kost dat die dag wat extra tijd maar zal dat alle andere 
dagen ontzettend veel tijd besparen. Wil je dat deelnemers ooit zover komen dat ze 
zelf een bootje kunnen huren dan moeten ze dit kunnen dromen. 
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Verder moeten zo snel mogelijk de belangrijkste boottermen aangeleerd worden. Dit 
verhoogt de communicatie in kritieke situaties en dus de veiligheid aan boord. Ook 
bij uitleggen is het makkelijk als iedereen weet waar het over gaat. 
 
 
2.2 De basiselementen van het zeilen 
 
Het zeilen bevat een aantal basiselementen die in alle andere aspecten van het zeilen 
weer terugkomen. Deze basiselementen hebben betrekking op de voorbereiding van 
het zeilen en het zeilen zelf. 
 
Als we het hebben over de belangrijkste basiselementen van het zeilen dan bedoelen 
we met name: 
 
1. de roerwerking; 
2. de oriëntatie ten opzichte van de wind (benamingen, windroos); 
3. het begrip van oploeven en afvallen; 
4. de sturende werking van de zeilen en 
5. de stand van de zeilen bij een bepaalde koers. 

 
Inzicht en vaardigheid in deze vijf aspecten van het zeilen vormen de basis voor alle 
andere manoeuvres (zoals overstag, gijpen, afvaren, kruisen, snel draaien 
enzovoorts). Pas hierna is het kweken van inzicht en de uitleg over het ‘waarom’ van 
bepaalde manoeuvres mogelijk. Het is bijvoorbeeld beter eerst het sturen op de zeilen 
te oefenen voordat er aan een overstag begonnen wordt. De handelingen bij een 
overstag kunnen op hun beurt wel weer het begrip van de sturende werking van de 
zeilen versterken. Sturen op de zeilen en de juiste zeilstanden bij een bepaalde koers 
worden wel eens samengevat onder de term ‘schootvoering’. Dit kan niet vaak 
genoeg geoefend worden en er kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden. Het 
blijkt dat de vaardigheid hierin zelfs bij gevorderde zeilers nog te wensen over laat, 
terwijl het toch echt een zeer belangrijk basiselement is. 
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2.3 Samenstellingen van basiselementen 
 
Een manoeuvre is vaak samengesteld uit onderdelen. In een m.o.b. zitten 
bijvoorbeeld de manoeuvres snel draaien, peilen, koers corrigeren en landen, en het 
vergt het nodige inzicht. Deze manoeuvres kunnen op hun beurt weer uit 
verschillende onderdelen bestaan. Het is vaak verstandig om eerst de afzonderlijke 
onderdelen geoefend te hebben voordat er met de samengestelde manoeuvres 
begonnen wordt. 
 
 
2.4 Een vaste volgorde? 
 
Afgezien van deze haast logische beperking op de vrijheid van volgorde hangt de 
volgorde van het leren zeilen ook af van de eigen stijl van de instructeur, zijn/haar 
ervaring en de leergierigheid, intelligentie en het niveau van de deelnemers. Bij grote 
niveauverschillen tussen deelnemers, zoals bij Hommerts 1 en 2, is daarom geen 
vaste volgorde aan te geven. Dat ligt een beetje anders bij Hommerts 3 waar je er van 
uit kunt gaan dat het niveauverschil nihil is. Daarom kun je, uitgaande van het 
vorige, in het begin het best de volgende volgorde aanhouden: 
 
De 1e dag: 
 
1. zeilklaar maken van het schip; 
2. roerwerking en koers houden;  
3. oriëntatie ten opzichte van de wind; 
4. oploeven en afvallen, maar meestal kom je daar niet aan toe.  

 
De 2e dag: 
 
1. korte herhaling van de voorgaande dag, altijd goed; 
2. oploeven en afvallen; 
3. sturen met de zeilen; 
4. juiste stand van de zeilen, maar dat is al veel gevraagd. 

 
Vergeet ze niet alle dagen verliefd te laten worden op het water. Een beetje stunten of 
een watergevecht kan daar bij helpen. Wel voorzichtig allemaal natuurlijk. 
 
Nu ligt de basis er: de basiselementen zijn de revue gepasseerd. Op deze basis moet 
steeds weer teruggegrepen worden. En moet steeds weer geoefend worden, ook al 
lijkt de deelnemer al vergevorderd. Een echte volgorde is vanaf nu niet meer aan te 
geven. 
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2.5 Overige tips 
 
1. Benader een deelnemer altijd positief. Complimenten geven is beslist niet 

verboden, iemand uitlachen wel. 
 

2. Leer niet teveel op één dag. Per deelnemer is de ‘opnamecapaciteit’ natuurlijk 
verschillend, maar gemiddeld zijn 2 à 3 onderdelen en een theoretisch onderwerp 
al heel wat. 

 
3. Geef voorbeelden hoe het wel moet en zeg tegen de deelnemers waar ze vooral 

op moeten letten. Het geven van een voorbeeld hoe het niet moet wordt nog wel 
eens verkeerd opgevat. 

 
4. Laat de deelnemers bij het zelf uitvinden van de methode gerust fouten maken. 

Laat ze echter niet in wanhoop achter. Ga door tot die fout is rechtgezet. 
 

5. Laat deelnemers waar mogelijk dingen aan elkaar uitleggen. Dit heeft twee 
voordelen: 

a. Deelnemers spreken elkaars ‘taal’ en soms worden op die manier dingen 
beter duidelijk. 

b. De deelnemers die iets moeten uitleggen gaan op die manier zelf ook weer 
nadenken over het ‘hoe en waarom’ van het zeilen. 

 
6. Je kunt bij het uitleggen van allerlei hulpmiddelen gebruik maken: stootwillen als 

bootjes, een meerpin om aan te geven waar de wind vandaan komt, randen van 
vlonders als de wal, enzovoorts. Ook kun je bij droog weer met een natte vinger 
op de vlonders tekenen en zo situaties uitleggen. 

 
7. Verlies bij het uitleggen nooit de veiligheid uit het oog! Blijf om je heen kijken! 

 
8. Gebruik niet gelijk onnodig veel moeilijke termen. Leg het in makkelijke taal uit, 

voer de termen langzaam in en gebruik die daarna consequent. 
 
9. Je kunt termen helpen onthouden door ezelsbruggetjes te geven. Let wel op dat 

ezelsbruggetjes niet tot een verkeerd begrip leiden. Afvallen is van de wind af 
draaien, en oploeven is naar de wind toe draaien. Dus niet roer-naar-je-toe-zodat-
je-je-buik-in-moet-houden. Dit is een fout ezelsbruggetje omdat de deelnemer zo 
niet het inzicht wordt bijgebracht wat afvallen nou eigenlijk is. Een mooi verhaal 
erbij is ook nooit weg. Je kunt bijvoorbeeld vertellen dat in 1645 bij Johannes 
Korvijn uit Enschede tijdens het brouwen van het eerste Grolsch bier de 
brouwketel sprong. Zijn broer uit Friesland, Pieter Willem Korvijn, die net bij 
hem op bezoek was om een pilsje te drinken, kreeg als aandenken een paar 
stukken van het handvat mee. Slim als Friezen zijn gebruikte hij het voor zijn pas 
ontworpen boot met 15 m² zeil om zijn vallen op te beleggen. Daarom heten deze 
stukken ijzer sindsdien korvijnagels. 
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10. Schep voldoende rustpauzes waarin je gewoon lekker zeilt. Het geleerde moet 
het plezier in het zeilen vergroten, want daar gaat het tenslotte om: plezier in het 
zeilen, verliefd worden op het water. 

 
 
3 Dagaanpak 
 
Hoe pak je als instructeur met al deze kennis nu een zeildag aan? Wat kan iedereen 
al? Waar begin je mee? Oftewel: hoe maak je een soort lesplan? Hiervoor moet je 
van alle deelnemers het niveau inschatten en opdrachten geven in de situaties die je 
op die dag tegenkomt. Eventueel kun je zelf geschikte situaties creëren. De 
opdrachten moeten aan het niveau van de deelnemer aangepast zijn. Het klinkt 
allemaal logisch, maar hoe doe je dat? 
 
 
3.1 Niveau inschatten 
 
Iedereen begrijpt dat je, voordat je uit kunt gaan leggen op het niveau van de 
deelnemers, eerst moet weten wat hun niveau eigenlijk is. Hier kun je op 
verschillende manieren achterkomen. 
 
Ten eerste hebben we de kaartjes die in onze zeilkampen een belangrijke plaats 
innemen. Behalve over mooie badpakken, bruine benen, snelle zwembroekjes en 
flitsende zonnebrillen wordt hierop ook aangegeven wat een deelnemer zoal gedaan 
heeft en wat hij nog goed moet oefenen. Door die kaartjes te lezen ben je gelijk al 
redelijk op de hoogte van het niveau. 
 
Verder hoor je natuurlijk vanuit de wandelgangen ook wel eens wat en heb je soms al 
een idee van hoe iemand zeilt. 
 
Om een betere indruk te krijgen, of als het de eerste dag is, doet een praatje het ook 
altijd goed. Je kunt dan gelijk een indruk krijgen van de aspiraties en belangstelling 
van de deelnemers. 
 
Voor een echte check zou je een rondje korte beurten kunnen geven. Je ziet dan snel 
genoeg wat ze wel en niet kunnen. 
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3.2 Situaties 
 
Je wilt zoveel mogelijk zeilen en plezier hebben op het water en spelenderwijs de 
deelnemers toch stiekem heel wat bijbrengen. Dat kan door heel slim van de situaties 
gebruik te maken die je op een dag tegen komt. 
 
Tochtjes maken en oefenen gaan vaak ideaal samen. Brug onderweg? Prima, kan 
daar eens aandacht aan besteed worden. Heel stuk voor de wind? Gijpen maar. 
Langweerdervaart niet bezeild? Kruisen oefenen! Ga je uiteindelijk nog sneller ook! 
Lig je daardoor ver voor op de rest? Weilandje of steiger in de buurt? Landen maar! 
Groot meer oversteken? Oh, wat kun je veel doen! Overstag, snel draaien, 
stormrondje, m.o.b., zeilen met alleen de zeilen en ga zo maar door. 
 
Bij de juiste keuze van wat je gaat leren heb je praktisch geen tijdverlies en soms 
zelfs tijdwinst. Je moet dus creatief met de geboden mogelijkheden omgaan. Daarin 
kun je zelf ook best sturen. Als je in de buurt aan het oefenen bent kun je de situaties 
opzoeken. Op bakens landen, hogerwalletje uitzoeken, lagerwalletje (ook om m.o.b. 
te oefenen), achtje varen om eilandjes, enzovoorts. Je kunt ook situaties creëren. 
Bijvoorbeeld, je ‘moet even’ of je wilt bloemen plukken en wilt dat net bij dat 
(lager)walletje doen. Of je neemt een iets andere weg: Modderige Rijd in plaats van 
de Brekken, Geeuw in plaats van het 1e stuk Langweerdervaart. Laat je fantasie en 
creativiteit maar werken. 
 
De gegeven of gecreëerde situaties kunnen van verschillend niveau zijn, een andere 
moeilijkheidsgraad hebben. Dit kun je van tevoren al voorzien en dus moet je daarop 
inspelen door de juiste deelnemer de juiste dingen te laten doen. 
 
Zit er een stuk rechtdoor varen in rustig vaarwater bij? Kan Keesje dat mooi doen 
want die is dit jaar voor het eerst mee. Moet er een landing gemaakt worden? 
Misschien iets voor Marietje die al wat langer meegaat. Probeer wel steeds de hele 
groep erbij te betrekken. Er kan van elkaar geleerd worden en aan elkaar uitgelegd 
worden. 
 
 
3.3 Soorten opdrachten 
 
Sommige opdrachten hebben maar betrekking op één handeling, bijvoorbeeld: het 
beleggen van een val, de zeilen goed zetten, koers houden. Andere opdrachten zijn in 
feite samengesteld: hijsen/strijken, kruisen, m.o.b. Wees je daarvan goed bewust. 
 
Als er tijdens een manoeuvre iets niet helemaal goed gaat, kan dat liggen aan het nog 
niet voldoende beheersen van de onderdelen van die manoeuvre. Als blijkt dat de 
opdracht niet uitgevoerd kan worden, moet er eerst terug worden gegaan naar de 
enkelvoudige opdrachten waaruit de opdracht bestond. Het kan natuurlijk ook zo zijn 
dat de moeilijkheid juist zit in het ineens alles tegelijk moeten doen. Geef dan tips, 
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zorg voor voldoende zelfvertrouwen bij de deelnemer (complimentjes als iets goed 
gaat!), doe het eens een keer rustig voor. 
 
Naast de enkelvoudige en samengestelde opdrachten bestaan er nog de open 
opdrachten. Dan zeg je niet precies waar en hoe je het wilt hebben, maar geef je 
alleen het einddoel aan. Zo laat je de keuze over aan de deelnemer. Bijvoorbeeld: 
‘Over een half uur wil ik weer in de buurt van het slootje zijn en daar ergens landen’, 
of  ‘Zie je die brug daar? Zorg maar dat we er onderdoor komen.’ Ook de wel eens 
georganiseerde puzzeltochten horen in deze categorie. Deelnemers moeten dan uit 
hun kennis de juiste informatie putten om die einddoelen te bereiken. Ze moeten zelf 
gaan nadenken. Als instructeur neem je een soort time-out. Begin niet te vroeg met 
dit soort opdrachten, en sta altijd klaar om toch in te grijpen als het fout gaat. 
 
Met deze open opdrachten kun je goed analyseren wat er nog allemaal mankeert aan 
het zeilen. Ook hier geldt: als de opdracht te complex blijkt te zijn kun je beter 
teruggaan naar meer fundamentele opdrachten. 
 
 
3.4 De kernfout 
 
Als iemand een zeilhandeling uitvoert en je wilt die verbeteren moet je eerst zorgen 
dat je de belangrijkste fout eruit haalt. Deze belangrijkste fout noemen we de 
kernfout. Dat is die fout die in de volgorde inzicht-methode-perfectioneren het eerste 
voorkomt. 
 
Als iemand een slechte gijp maakt kan dat aan verschillende dingen liggen. Je moet 
kijken waar de grootste moeilijkheid ligt. Ga dat eerst verbeteren en let niet zozeer op 
allerlei kleine aspecten. 
Het kan zijn dat de deelnemer überhaupt niet weet waarom er gegijpt moet worden. 
Dat is ernstig: het inzicht ontbreekt. Als je dit inzicht kunt bijbrengen heb je een 
solide basis gelegd voor het begrip en de uitvoering van de andere handelingen 
tijdens een gijp, bijvoorbeeld het koers houden, voor de wind of het iets binnen de 
wind zeilen. Probeer daarna uit te vinden of er iets aan de kennis van sturende 
werking van de zeilen schort. Ook het ‘waarom’ van ‘fok te loevert’ moet nagegaan 
worden. 
 
Als de kernfout niet in het inzicht zit moet je zoeken op het gebied van de methode 
en techniek. Ga nog eens bij de deelnemer trekken aan het ‘hoe en waarom’ voor het 
bereiken van een bepaald doel. Daar ga je aan werken. Zo, en door veel te oefenen 
wordt het zeilen steeds beter. 
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3.5 Terugkoppeling 
 
Tijdens een leerproces moet er altijd teruggekoppeld worden. Dat wil zeggen dat je 
als instructeur altijd probeert na te gaan of het uitgelegde begrepen is. Dit kan 
bijvoorbeeld door gewoon te vragen of het begrepen is, door ze het zelf nog een keer 
te laten uitleggen, of door in andere situaties te kijken of het geleerde ook wordt 
toegepast. Dit nabespreken/terugkoppelen gebeurt tijdens het zeilen maar zeker ook 
na het zeilen bij het kaartjes bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Samenvatting instructie geven 
 
 
4.1 Uitleggen 
 
1. Deelnemer altijd positief benaderen. Dit is zeer belangrijk voor het zelf 

vertrouwen: zonder zelfvertrouwen kan een deelnemer niet echt de sterren van 
de hemel zeilen. 

2. Begin niet met te veel moeilijke en nieuwe zeiltermen. Slechts langzamerhand 
nieuwe invoeren en gaan gebruiken, en daar consequent in zijn. 

3. Ezelsbruggetjes (alleen goede) helpen vaak bij de introductie van nieuwe 
termen. 

4. Bij het uitleggen kun je gebruik maken van stootwillen, meerpinnen, vlonders 
en natte vingers. 

5. Blijf altijd wel goed opletten tijdens het uitleggen! Veiligheid komt het eerst! 
6. Laat ze het eerst zelf proberen uit te vinden. 
7. Laat ze fouten maken zodat ze ook daar van kunnen leren. 
8. Geef op zijn tijd een goed voorbeeld: ‘didactisch aanschouwelijk maken’.  
9. Laat altijd het ‘waarom’ zien. 

10. Niet te veel per dag: 2 à 3 praktische onderwerpen + een theoretisch onderwerp. 
11. Laat ze ingewikkelde onderwerpen aan elkaar uitleggen. 
12. Zorg na de uitleg voor terugkoppeling. 
 



 69

4.2 Uitlegvolgorde 
 
Er is geen vaste volgorde. Wel zijn er belangrijke basiselementen:  
 
1. Basiselementen ‘voorbereiding’: 

a. hijsen en strijken van de zeilen;  
b. belangrijkste boottermen; 
c. windbenamingen met betrekking tot de windroos.  

 
2. Basiselementen ‘zeilen’: 

a. roerwerking; 
b. oploeven en afvallen; 
c. sturende werking van de zeilen;  
d. zeilstanden. 

 
Pas hierna is er inzicht mogelijk in het ‘waarom’ van bepaalde manoeuvres.  
 
1. Inzicht is het belangrijkste. Daarna methoden en technieken. 
2. Leervolgorde bij een bepaalde zeilhandeling:  

a. inzicht, 
b. methoden en technieken,  
c. perfectie. 

 
Verder: beter eerst afzonderlijke delen oefenen voordat er samengestelde opdrachten 
worden gegeven. 
 
Voor Hommerts 3, waar het niveau vaak minimaal is, kan wel gedurende de eerste 
paar dagen een volgorde worden aangehouden: 
 
De 1e dag: 
 
1. hijsen en strijken; 
2. koers houden; 
3. oriëntatie ten opzichte van de wind; 
4. eventueel oploeven en afvallen en bovendien  
5. verliefd laten worden op het water! 

 
De 2e dag: 
 
1. korte herhaling; 
2. oploeven en afvallen;  
3. sturen met de zeilen; 
4. juiste stand van de zeilen en natuurlijk 
5. verliefd laten worden op het water, elke dag weer! 
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4.3 Dagaanpak 
 
1. kaartjes bestuderen; 
2. voorkennis verkregen van andere instructeurs; 
3. niveau inschatten; 
4. praatje met de deelnemer; 
5. rondje korte beurten; 
6. lesplan op niveau per deelnemer; 
7. van gegeven situaties gebruik maken;  
8. of zelf situaties creëren; 
9. enkelvoudige opdrachten;  

10. samengestelde opdrachten;  
11. open opdrachten; 
12. de kernfout lokaliseren en aanpakken; 
13. is de opdracht te complex: terug naar meer fundamentele opdrachten;  
14. nabespreken en kaartjes invullen. 
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