
  

Zeilles geven 
 
 
 

Handboek CWO 

Kielbootinstructeur 

I-2 en I-3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versie 1.3   2022 
 

ûlepannezeilvakanties 
watersport voor iedereen 

  



2   De Ûlepanne    Zeilles geven in de Polyvalk 

 

 

“Ik kwam hier om te leren zeilen en had een leuke vakantie bovendien” 

 

 

“Ik kwam hier voor een leuke vakantie en heb ook nog goed leren zeilen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ûlepannezeilvakanties 
Zeilschool voor eigenwijze mensen 

 

 

Commissie Watersport Opleidingen 

 

 

Hiswa 

 

Colofon: 

Tekst, tekeningen en samenstelling – Peter Keus – Ulepanne 

Foto’s – Instructeurs en deelnemers van de Ulepanne. Met name: Paul Roumen, Koen Keus, Hans 

Keegstra, Paul Wassink, Itie Galema 

Citaten uit CWO handboek opleidingen  

Copyright – Ulepanne BV 

 

Teksten mogen uitsluitend gebruikt worden na schriftelijke toestemming door de auteur. 

Vermenigvuldiging door fotokopie of druk, of publicatie op het internet is niet toegestaan. 

Dit boekje wordt in kleine voorraad geprint. Het wordt regelmatig bijgewerkt. De versies in print 

lopen altijd wat achter bij de versie die je download.  

Prijs uit voorraad € 15,00 Print ‘on demand’ (meest recente versie € 22,00. Prijzen exclusief 

verzendkosten.



 

ûlepannezeilvakanties 

Inhoud 
 

 

 

 

 

Inhoud ................................................................................................................................................... 3 
 
Vooraf ..................................................................................................................................................... 7 
Uitgangspunt ....................................................................................................................................... 8 

Wat verwachten de deelnemers? ........................................................................... 8 
Praktijkgericht zeilles geven .................................................................................. 9 
Lesmodellen – nadenken over lesgeven ............................................................... 10 
Zeilinstructeur bij de Ulepanne ............................................................................ 11 
CWO .............................................................................................................. 12 
10 Wenken voor het zeilles geven ....................................................................... 13 
Ûlepanneregels ................................................................................................. 13 
Dagindeling ...................................................................................................... 14 

 
Gebruiksaanwijzing ......................................................................................................................... 15 
 
 

DEEL 1 - CWO I .................................................................................................................................. 19 
Praktijk CWO I ................................................................................................................................... 21 

1 Het schip zeilklaar en nachtklaar maken ........................................................... 21 
2 Verhalen van het schip .................................................................................... 23 
3 Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen ......................................................... 25 
4 Stand en bediening van de zeilen ..................................................................... 27 
5 Sturen, roer- en schootbediening ..................................................................... 32 
6 Overstag gaan ............................................................................................... 36 
7 Opkruisen in breed vaarwater .......................................................................... 41 
8 Gijpen .......................................................................................................... 42 
9 Afvaren van hoger wal .................................................................................... 44 
10 Onder toezicht aankomen aan hoger wal ....................................................... 46 
11 Afmeren op de eigen ligplaats ....................................................................... 50 
12 De noodzaak van het reven onderkennen ....................................................... 52 
13 Toepassing van de reglementen ..................................................................... 53 

 
Theorie CWO I ................................................................................................................................... 54 

1 Schiemanswerk .............................................................................................. 54 
2 Zeiltermen ..................................................................................................... 54 
3 Onderdelen ................................................................................................... 56 
4 Veiligheid ...................................................................................................... 56 
5 Reglementen .................................................................................................. 57 
6 Krachten op het schip en hun gevolgen ............................................................ 59 



4   De Ûlepanne    Zeilles geven in de Polyvalk 

 

ûlepannezeilvakanties 

DEEL 2 CWO II .................................................................................................................................. 63 
Praktijk CWO II ................................................................................................................................. 65 

1 Het schip zeilklaar en nachtklaar maken ........................................................... 65 
2 Verhalen van het schip .................................................................................... 67 
3 Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen ......................................................... 68 
4 Stand en bediening van de zeilen ..................................................................... 69 
5 Sturen, roer- en schootbediening ..................................................................... 71 
6 Overstag gaan ............................................................................................... 72 
7 Opkruisen in nauw vaarwater .......................................................................... 74 
8 Gijpen en gijpen kunnen vermijden .................................................................. 76 
9 Afvaren van hogerwal ..................................................................................... 78 
10 Zelfstandig aankomen aan hogerwal .............................................................. 80 
11 Afmeren van het schip ................................................................................... 84 
12 Kunnen reven op het eigen schip .................................................................... 85 
13 Toepassing van de reglementen ..................................................................... 85 
14 Man over boordmanoeuvre ........................................................................... 86 
15 Loskomen van aan de grond ......................................................................... 87 
16 Gebruik buitenboordmotor ............................................................................ 88 

 
Theorie CWO II .................................................................................................................................. 90 

1 Schiemanswerk .............................................................................................. 90 
2 Zeiltermen ..................................................................................................... 90 
3 Onderdelen ................................................................................................... 91 
4 Veiligheid ...................................................................................................... 91 
5 Reglementen .................................................................................................. 91 
6 Krachten op het schip en hun gevolgen ............................................................ 92 
7 Gedragsregels ............................................................................................... 93 
8 Weersinvloeden ............................................................................................. 93 
9 Vaarproblematiek andersoortige schepen .......................................................... 94 

 
 
DEEL 3 - CWO III .............................................................................................................................. 97 
Praktijk CWO III ................................................................................................................................ 99 

1 Aanslaan van de zeilen ................................................................................... 99 
2 Het schip zeilklaar en nachtklaar maken ......................................................... 100 
3 Verhalen van het schip .................................................................................. 100 
4 Hijsen en strijken van de zeilen ...................................................................... 101 
5 Stand en bediening van de zeilen ................................................................... 102 
6 Bovenwinds gelegen punt kunnen bezeilen ...................................................... 104 
7 Opkruisen in nauw vaarwater ........................................................................ 105 
8 Gijpen ........................................................................................................ 105 
9 Afvaren van en aankomen aan hoger wal ....................................................... 106 
10 Man over boordmanoeuvre ......................................................................... 107 
11 Aankomen aan lagerwal ............................................................................. 107 
12 Afmeren van het eigen schip ........................................................................ 109 
13 Kunnen reven op het eigen schip .................................................................. 110 



CWO Kielboot I Praktijk    5 

 

ûlepannezeilvakanties 

14 Eenvoudig ankeren ..................................................................................... 111 
15 Eenvoudige zeil- en scheepstrim ................................................................... 112 
16 Loskomen van aan de grond ....................................................................... 114 
17 Gebruik binnen- of buitenboordmotor .......................................................... 114 
18 Schiemanswerk .......................................................................................... 115 
19 Aanvarings-/achtergrondpeiling kunnen maken ....................................................... 115 
20 Toepassing van de reglementen ................................................................... 115 
21 Terminologie ............................................................................................. 116 

 
THEORIE CWO III .............................................................................................................................. 117 

1 Schiemanswerk ............................................................................................ 117 
2 Zeiltermen ................................................................................................... 117 
3 Onderdelen ................................................................................................. 118 
4 Veiligheid .................................................................................................... 118 
5 Reglementen ................................................................................................ 119 
6 Krachten op het schip en hun gevolgen .......................................................... 125 
7 Gedragsregels, vlagvoering en jachtetiquette ................................................... 138 
8 Weersinvloeden ........................................................................................... 139 
9 Vaarproblematiek andersoortige schepen ........................................................ 139 
10 Dagelijks onderhoud van het ‘eigen’ schip .................................................... 139 
11 Het kennen van twee andere reefsystemen .................................................... 140 

 
 
Theorie ............................................................................................................................................... 142 

Indeling avondblokken ..................................................................................... 142 
 
 
Vorderingenstaten ........................................................................................................................ 144 

Rapport of hulpmiddel bij het lesgeven? ............................................................. 144 
 

 
 



6   De Ûlepanne    Zeilles geven in de Polyvalk 

 

ûlepannezeilvakanties 



 

ûlepannezeilvakanties 

Vooraf 
Zelfontdekkend leren op een zeilschool 
Je kunt goed zeilen en wilt iemand leren zeilen die voor het eerst in een boot stapt. Hoe pak je 
dat aan? Waar begin je? Het is lastig om terug te kijken en te bedenken hoe je zelf leerde zeilen. 
Veel gemakkelijker is het om gewoon te gaan zeilen en jezelf af te vragen wat je allemaal onbe-
wust doet. Juist die dingen die je als ervaren zeiler doet zonder erover na te denken, zijn voor 
beginnende zeilers het meest interessant: Hoe zie jij in een oogopslag of de boot nog op koers 
ligt? Hoe zie je waar de wind vandaan komt en of de zeilen goed staan? Waar kijk je naar, hoe 
beweeg jij je aan boord en hoe zet je jezelf schrap als de boot scheef gaat?  
Iedereen die ouder is dan 12 jaar leerde op school voorrang te geven aan het trainen van cogni-
tieve vaardigheden. Je leert om te plannen, om van te voren na te denken over handelingen die 
je nog moet uitvoeren. Je leert het belangrijk te vinden dingen te begrijpen. Het een moet uit het 
ander voortkomen. Je moet de logica ervan inzien. Maar wie heeft er met een handboek over 
koppels en krachten leren lopen of fietsen? Zeilen is veel minder ‘technisch’ dan het lijkt. De ba-
lans van de boot leer je beheersen door op te letten en uit te proberen.  
Beginnende zeilers en zeilinstructeurs willen vooral veel verstandelijk begrijpen respectievelijk 
uitleggen. Ervaren instructeurs merken juist dat mensen beter leren zeilen wanneer ze de boot 
fysiek – dus met hun lichaam – ‘aanvoelen’. Pas wanneer je je ‘een voelt’ met de boot, kun je er 
verstandelijk over na denken. Daarom dagen wij je uit les te geven door opdrachten te verzinnen: 
Vaar naar die boerderij. Zet je zeil zo los mogelijk, zo dat het net niet klappert en vaar ondertus-
sen rechtdoor naar die boerderij. 
'Zeilles geven' helpt je om ‘leren zeilen’ te verdelen in een reeks oefeningen. Omdat we voorrang 
geven aan een fysieke vorm van leren, hebben mensen geen houvast aan taal, logica, regels en 
wetten. Daarom werkt deze methode alleen wanneer je de deelnemers de instrumenten geeft 
waarmee ze zelf kunnen beoordelen of ze de manoeuvre juist uitvoerden. ‘Zeilles geven’ heeft 
daarom een ‘afhankelijke’ leerstofopbouw. De kwaliteit van de nieuw te leren manoeuvre beoor-
delen de deelnemers zelf op basis van vaardigheden die ze in vorige oefeningen leerden. 
 

Nieuw diplomasysteem en digitale leskaart oude versie ‘Zeilles geven’ 
Begin dit jaar introduceerde de CWO haar nieuwe diplomasysteem. Vorig seizoen was de digitale 
leskaart – het ‘Watersportpaspoort’ – een feit. Nu is goed te zien hoe de CWO de vereiste zeil-
vaardigheid over de verschillende boottypes harmoniseerde. Helaas verdween daarmee de ‘af-
hankelijke leerstofopbouw’ die in het oude systeem het duidelijkst in de Kielbootversies zichtbaar 
bleef. In deze versie van ‘Zeilles geven’ veranderden we alleen de vorderingenstaten achterin. De 
items en de volgorde kopieerden we een op een uit het CWO Watersportpaspoort. Helaas is 
daarmee de koppeling naar ‘Zeilles geven’ weg. Dit is een goede aanleiding om ook dit boek over 
zeilles geven in de toekomst grondig te redigeren. Het kan wel wat bondiger en er mag meer 
ruimte zijn voor andere boottypen. Uitgangspunt blijft dat deelnemers op elk niveau van hun leer-
proces zelf het gereedschap hebben om te beoordelen of de door hen uitgevoerde manoeuvre 
geslaagd was.  
 
 
 
 
 

Peter Keus,  
Balk, oktober 2022 
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Uitgangspunt 
 

Wat verwachten de deelnemers? 

Veilig experimenteren – Schipperen  
Wij maken onderscheid tussen ‘zeilles geven’ en ‘schipperen’. Als je zeilles geeft werk je sys-
tematisch naar een doel toe. Als je schippert verdeel je de taken aan boord. Er is niets mis met 
schipperen. Als schipper zeil je de boot door de handen van de bemanning. Jij zorgt ervoor dat 
je bemanning zich veilig voelt bij het uitvoeren van klusjes waar je bemanning weinig ervaring 
mee heeft. Lang niet alle situaties die je onderweg tegenkomt lenen zich voor systematische 
instructie. Door op tijd over te schakelen van ‘lesgeven’ naar ‘schipperen’, zorg je ervoor dat 
mensen zich veilig voelen aan boord en dat ze precies weten wat ze moeten doen. Dat maakt 
het gemakkelijk om te zorgen voor een: 
 

Ontspannen en gezellig leerklimaat –  Vakantie vieren  
Wij zijn ervan overtuigd dat je beter en in kortere tijd leert zeilen wanneer het lesklimaat ont-
spannen en vrij is. Ook wanneer je bepaalde handelingen zo goed en vaak wilt oefenen dat 
het bijna op drillen gaat lijken, is het super belangrijk dat jouw deelnemers daar de grap van 
inzien. Zorg ervoor dat mensen zich gemakkelijk voelen bij jou aan boord. Dat ze het niet erg 
vinden om fouten te maken en dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ook dat geeft een gevoel 
van veiligheid. Zorg dus voor: 
 

Duidelijkheid aan boord – Organiseren 
Maak onderscheid tussen systematisch zeilles geven, schipperen en pauzeren. Deel dit met 
de deelnemers. Afhankelijk van de tocht die je maakt, kun je van te voren bedenken op welke 
plekken het goed systematisch oefenen is, waar je beter kunt schipperen en wat de beste 
momenten voor pauzeren zijn. De omstandigheden kunnen je planning door de war gooien. 
Als je afwijkt van je plan, laat dat dan ook aan je bemanning weten. Zo kun je gemakkelijk: 
 

Systematisch lesgeven – Doceren 
Wil je mensen echt in korte tijd goed leren zeilen, dan is het belangrijk dat jouw opdrachten 
goed aansluiten bij datgene dat jouw deelnemers al kunnen. ‘Zeilles geven’ heeft een zoge-
naamde ‘afhankelijke leerstofopbouw’. De opdrachten later in het leerproces zijn afhankelijk 
van de beheersing van de opdrachten vroeger in het leerproces. Je zult merken dat een goede 
beheersing van basismanoeuvres het oefenen met de daarvan afhankelijke manoeuvres een-
voudiger maakt. Als je systematisch – gedoceerd – lesgeeft, kunnen de deelnemers zelf be-
oordelen of ook de ingewikkelder manoeuvres goed zijn uitgevoerd. Dat geeft veel meer zelf-
vertrouwen dan wanneer je ze afhankelijk maakt van jouw complimenten als instructeur. Doce-
ren betekent hier dus ‘in stukjes verdelen’. Het heeft niets te maken met het afsteken van lan-
ge verhalen en het geven van uitleg, want wij geven bij de Ulepanne de voorkeur aan: 
 

Leren door uit te proberen – Opdrachten geven 
Met een zeilboot buig je de wind en het water af zoals vogels en vissen dat doen. Dit zijn heel 
natuurlijke processen. Daarom willen wij jong en oud leren zeilen op dezelfde manier waarop 
je ooit leerde lopen en fietsen. Gewoon door het eindeloos uit te proberen. Zo leren onze deel-
nemers intuïtiever zeilen. Beginnende zeilers kunnen het beste foutjes meteen accepteren en 
direct corrigeren. Ook voor de ingewikkelder manoeuvres is die intuïtieve benadering effectief. 
Door te leren kijken, iets te doen en dan kijken of het beter of slechter is en dan meteen weer 
iets te doen, voelen de deelnemers zich vanaf de eerste kennismaking een met de boot. Dat is 
het voordeel van leren zeilen in kleine boten. Je leert bij wijze van spreken je vragen te stellen 
in de taal van de boot en die geeft meteen antwoord. Dat vraagt van de instructeur een goed 
overzicht van de leerstofopbouw. Je moet dus wel: 
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Duidelijke eindcriteria geven – Evalueren 
Laat zien waar je op let om te beoordelen of de bemanning de opdracht goed uitvoerde. Wijs 
naar de dingen die je kunt zien: Het klapperen van het zeil, de koers van de boot, de helling, 
de roerdruk, de snelheid. Wijs aan hoe je kunt zien waar de wind vandaan komt. Over het wa-
ter en aan boord. De golfjes over het water waarmee je je parcours plant in het hogerwalblok 
en de windrichting die je afleidt uit de zeilstand, het vaantje en de wind die je in je gezicht voelt 
als je beoordeelt of je nog wat hoger kunt varen of juist een beetje af moet vallen. Het gaat 
steeds om het trainen van de intuïtie. Het snel reageren voor het denken. Vraag daarom niet 
naar verantwoording, maar om snelle reactie, inclusief snelle reactie wanneer een fout her-
kend wordt. Je beoordeelt de reactie. Die kan niet slim of dom zijn, want je doet voordat je 
denkt. Herhaal veel en wissel snel van stuurman, want:  
 

Zeilen is een sociale activiteit – Samenwerken 
Een zeilboot vaar je met elkaar. Je verdeelt de taken aan boord en zorgt dat dit eerlijk gaat. Je 
bespreekt de manoeuvres, plaatst mensen voor uitdagingen ook naar elkaar toe en schept een 
klimaat waardoor mensen leren van elkaar. 

 

Praktijkgericht zeilles geven 

Het verschil tussen uitleggen en uit laten proberen 
Wanneer je iets uitlegt, ben jij als instructeur aan het woord en vraag je van de deelnemer dat 
die jou kan volgen. Je doet een beroep op de verstandelijke vermogens van je deelnemers. 
Wanneer je opdrachten geeft die zo concreet zijn dat er niets aan valt te snappen, zitten de 
deelnemers meteen met de handen aan de knoppen. Een voorbeeld: 
Je bent met je Polyvalk net de box uitgevaren met een bemanning die nog nooit gezeild heeft. 
Je wilt ze in de Luts leren sturen. Je hebt de wind mee en rolt zelf de fok uit. Je demonstreert 
hoe je het beste kunt zitten als stuurman en vraagt wie het roer over wil nemen. Als enige op-
dracht vraag je de stuurman steeds naar een punt toe te varen dat jij aanwijst. De ene keer is 
daar een minimale koerswijziging voor nodig en de andere keer juist heel veel. En afhankelijk 
van de trefzekerheid maak je de oefeningen spannender of minder spannend. Je legt niets uit 
over de helmstok. Het enige dat je vraagt is naar het doel toe te sturen. 
Tweede voorbeeld: Je vaart in een Polyvalk op het Slotermeer met deelnemers die nog nooit 
hebben gezeild en die in de Luts leerden sturen. Je vaart halve wind en vraagt de stuurman 
naar een punt toe te varen waardoor de boot halve wind blijft varen. Je vraagt aan de beman-
ning om het grootzeil en de fok te bedienen. Je wijst aan waar het grootzeil en de fok als eer-
ste beginnen te klapperen en je geeft als opdracht dat ze beiden de schoten steeds zover los 
moeten laten dat het grootzeil respectievelijk de fok net niet killen. Dan iets aantrekken en 
weer loslaten. Steeds opnieuw. Daarna wissel je de bemanning. Je laat de stuurman een an-
dere koers varen en doet hetzelfde spelletje opnieuw. En als ze dat kunnen vraag je de stuur-
man flauwe bochtjes te sturen en de bemanning de zeilen goed te zetten. En als ze dat kun-
nen vraag je de stuurman om zelf de grootschoot te pakken.  
 

Afhankelijke leerstofopbouw, onafhankelijke mensen 
Het inzicht in de manoeuvres ontstaat zo al doende. Zo leren mensen kijken naar de dingen 
die er toe doen, in plaats van te denken aan dingen die je nog niet kunt zien. Bovendien: Als je 
denkt zie je niet. Dan mis je de informatie waaruit je kunt verklaren waarom potentieel goed 
denkwerk toch een foute verwachting schiep. Leren zeilen is moeilijker wanneer mensen eerst 
denken en dan pas doen. Direct reageren is voor de meeste deelnemers (ook voor middelbare 
scholieren) een lastige leerhouding. Mensen zijn bang dat ze voor gek staan wanneer ze fou-
ten maken. Daarom is het zo belangrijk dat de opdrachten die je geeft heel goed passen bij het 
zeilniveau. Dan hoef je niets uit te leggen en kunnen de deelnemers heel snel zelf beoordelen 
of de reactie goed was of beter kan. Dit gaat op voor alle manoeuvres, van de eenvoudigste 
voor de beginners en voor de samengestelde voor de ervaren zeilers. Zo geeft een schools 
systeem de deelnemers een groot gevoel van vrijheid. 
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Het verschil tussen intuïtief leren en analytisch leren 
De meeste lesmodellen en leermethoden benaderen het leren als een verstandelijk proces. 
Het maakt niet uit of je nu leert om samen te werken in een groep, of de schoot over te pakken 
tijdens de gijp, je leert op je eigen handelingen vooruit te kijken en terug te kijken. En je wordt 
uitgenodigd om te reflecteren op wat je deed en te dromen over wat je nog niet kunt. Zelfs de 
meest praktische zaken leer je in dit kader op een verstandelijke, analytische en intellectuele 
manier. Het schrijven van rapporten maakt deel uit van het leerproces. Wij hebben niets tegen 
verstandelijk leren, maar denken dat je voor het aanleren van de basismanoeuvres van het 
zeilen beter kunt trainen op kijken en doen, dan daar te snel verstandelijk op te reflecteren. Wij 
gaan ervan uit dat je beter leert zeilen door je ‘limbische’ systeem aan te spreken. Zeg maar je 
‘krokodillenbrein’. Dit brein stuurt je handelingen voordat je erover hebt kunnen nadenken. 
Voor beginnende zeilers – al zijn het nog zulke snelle denkers – gaan de veranderingen ge-
woon te snel om te kunnen profiteren van denkregels, heuristieken, ezelsbruggetjes en harde 
discipline. Pas wanneer je het zeilen beheerst op het niveau dat je de hellingshoek van de 
boot goed aanvoelt, de roerdruk door hebt, aanvoelt hoe je met het zeil de wind afbuigt. Al die 
basale, natuurlijke processen aanvoelt en je dus ook een voelt met de boot. Dan heeft het zin 
om na te denken over zeilen. En dan vooral ’s avonds. Buiten de boot. Zodat je in theorie kunt 
bedenken waar je de volgende dag aan boord eens extra op gaat letten. Werkt het in het echt 
ook zo als ik dat in theorie bedacht? 
 

Lesmodellen – nadenken over lesgeven 

Waarneming, inzicht en motoriek 
Tijdens het methodiekweekend beginnen we met het W.I.M. lesmodel. Om te leren zeilen – is 
het idee – moet je trainen op het doen van zoveel mogelijk waarnemingen per seconde. En je 
moet natuurlijk leren hoe je je handig beweegt aan boord. Daarnaast is er inzicht nodig in de 
manoeuvres die je uitvoert. Dat laatste trainen we het liefst – getuige bovenstaande tekst – 
door te doen en niet door te denken. Deelnemers die een oefening uitvoeren kunnen als regel 
slechts een ding tegelijk trainen: Iemand die denkt kijkt en handelt niet, iemand die handelt kan 
slecht denken en iemand die kijkt denkt niet. De ene oefening traint het kijken de andere de 
bewegingen en weer een andere het inzicht in de manoeuvre. 
 

Van Gelders model van de didactische analyse 
Bij het samenstellen van ‘Zeilles Geven’ hebben we 
vooral ook erg nagedacht over zeilen en lesgeven. 
In onze methode lees je terug dat we bij het be-
schrijven van iedere oefening uitgaan van een be-
ginsituatie die we confronteren met het doel van de 
les. Uit het contrast tussen die twee volgt de les en 
na het geven van de les controleer je of het doel is 
bereikt en begint de cyclus opnieuw. Dit schema 
werkt zowel globaal (leer zeilen) als in detail (leer 
de achtknoop). 

 
Denken leren met van Parreren 

Ook bij het leren van theoretische concepten, loont 
het om zelf actief met de problematiek om te gaan. 
Dat vergroot de ‘wendbaarheid’ van de gevonden 
inzichten. Het leren wordt eigen. Bovendien is 
meteen duidelijk wat je aan de leerstof ‘hebt’. Van 
Parreren was een van de grondleggers van het 
zogenaamde ‘ervaringsleren’ dat weer veel weg 
heeft van het ideaal achter het ‘competentiegericht 
onderwijs’. 
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Leerstijlen van Kolb 
Door ‘reflectief te observeren’ merk je die dingen 
op die jij als ervaren zeiler instinctmatig doet. Dat 
geeft je materiaal waarover je ‘abstract kunt na-
denken’. De ideeën die je daaruit krijgt geven je 
inspiratie om te beslissen met welke oefeningen je 
‘actief gaat experimenteren’. Je laat de deelnemers 
de oefeningen uitvoeren en doet daarmee ‘concrete 
ervaring’ op. Dit model is vooral handig voor jouw 
eigen leerproces als instructeur. Het idee dat een 
deelnemer met een voorkeur voor lang nadenken 
beter leert zeilen door vooral veel gelegenheid te 
krijgen tot lang nadenken werkt niet bij leren zeilen.  

 

Top-down bij afhankelijke leerstofopbouw 
Een ‘leerstofafhankelijke lesmethode’ is prima bruikbaar voor het bedenken van lessen voor 
mensen met een voorkeur voor het leren vanuit het gewenste einddoel - bijvoorbeeld aankomen 
aan hogerwal. Basisvaardigheden kun je goed in de context van een hogerwalblok trainen. 
 

Motorisch leren volgens Maslow 
Dit lesmodel helpt je bij het herkennen van een te-
rugval wanneer mensen zichzelf handelingen aan-
leren. Het is helemaal van toepassing op deze me-
thode voor ‘Zeilles geven’. De cyclus loopt van: 
Onbewust onvaardig (niet weten wat je niet kunt). 
Bewust onvaardig (weten wat je moet leren) 
Bewust vaardig (met alle aandacht iets kunnen) 
Onbewust vaardig (geautomatiseerde vaardigheid). 
Wanneer een vaardigheid wordt beheerst, kun je 
door naar de volgende oefening. Lukt dat niet, dan 
is een terugval mogelijk naar een lager niveau.  

S.M.A.R.T 
Het is belangrijk dat je deelnemer weet wat hij leert. Zorg ervoor dat het doel dat je met je les 
wilt bereiken klein is (specifiek), dat verbeteringen zijn te zien (meetbaar), dat je deelnemer de 
oefening zinvol vindt (acceptabel), dat het doel bereikt kan worden (realistisch) en dat je er de 
tijd voor hebt (tijdgebonden). 
 

Zeilinstructeur bij de Ulepanne 

Staflid 
Door de manier waarop de organisatie werkt, passen bijdragen van individuele instructeurs bij 
elkaar. Daarvoor hoef je niet alles even goed te kunnen. Zelf uitblinken in het een en genieten 
van de prestaties van een ander maken een organisatie compleet. 

Coach  
Zeilles geven, instructeurs begeleiden, of zelf begeleiding krijgen, het zijn allemaal vormen van 
coaching. We trainen en begeleiden op benoembare handelingen. Het gaat niet om de per-
soon, maar om een vaardigheid. Een vaardigheid die je in een redelijk korte tijd kunt leren.  
Geef deelnemers daarom ook de instrumenten om zelf te kunnen beoordelen hoe ze hande-
lingen uitvoeren. Zo voorkom je dat ze aan zichzelf gaan twijfelen. Als de deelnemers zelf 
kunnen zien wat ze leren, voelen ze zich serieus genomen. Dan gaat het over de aan te leren 
vaardigheden. De instructeur moet zich daarvoor op de les voorbereiden. ‘Zeilles geven’ is 
daarbij een handig hulpmiddel. 
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Zeiler 
Omdat er in Nederland weinig mensen zonder enige zeilervaring in een boot stappen, moet je 
als zeilinstructeur je eigen zeilervaring relativeren. Afgezien van het boottype, kun je wat be-
langstelling en insteek betreft grofweg vier categoriën onderscheiden: 
 

 Toerzeilers - Maken graag lange tochten, liefst zonder motor, een met de natuur. Hebben 
genoeg aan hun eigen boot en de sfeer aan boord. Houden van nieuwe uitdagingen en 
vinden het leuk om nieuwe plekken en situaties te ontdekken. 

 Wedstrijdzeilers - Competitiegericht. Zij zijn zeer geïnteresseerd in materiaal en strategie 
van de tegenpartij. Club gebonden activiteit met relatief veel aandacht voor elkaars presta-
ties voor en na het zeilen. 

 Recreatieve zeilers - Ongebonden zeilers. Varen in principe alleen wanneer de condities 
volgens hen kloppen. Karakteristiek beeld: Zonnig, warm en mooi weer. Niet al te veel 
wind, glaasje rose erbij... 

 Zeilschoolzeilers en zeilinstructeurs - Typische zeilschoolzeilers maken zich gemakkelijk 
druk over hoe iets wel of niet hoort. Er wordt getraind op oefeningen die vaak speciaal be-
dacht zijn om anderen te leren zeilen. Er wordt onder alle omstandigheden gevaren. 

 
Als instructeur kun je je deelnemers gemakkelijker inspireren wanneer je kunt laten zien wat 
voor zeiler je zelf bent. Als je zelf geen wedstrijdzeiler bent, kun je er ook minder enthousiast 
en deskundig informatie over geven. 
 

CWO 

Wij zijn aangesloten bij de CWO. Dat staat voor de ‘Commissie Watersport Opleidingen’. Een 
samenwerkingsverband tussen Hiswa en Watersportverbond. De CWO is opgericht om de 
vaardiploma’s in Nederland te harmoniseren. De CWO consumentendiploma’s CWO I, CWO II 
en CWO III zijn een begrip, net als de instructeurserkenning I-2, I-3 en I-4. Naast het vaststel-
len en controleren van de zeilvaardigheidseisen, controleert de CWO op de kwaliteit van de 
instructeursopleiding en op de betrouwbaarheid en organisatiegraad van de zeilschool. Jaar-
lijks stuurt de CWO een controleur naar de aangesloten bedrijven. Zeilscholen leiden zelf hun 
instructeurs op. Alleen bij het afnemen van een CWO IV examen geldt een meldingsplicht zo-
dat de CWO een afgevaardigde kan sturen. Voor de I-4 opleiding moeten ook trainers van bui-
ten de zeilschool worden ingezet. 

CWO I, II en III overstag gaan... Wat is het verschil? 
Er zit een grote overlap in de toelichtende tekst op de zeilvaardigheidseisen die de CWO voor de 
verschillende diploma’s opstelt. Op ieder niveau wordt er gewerkt aan zoiets als ‘schootvoering’. 
Omdat er op de verschillende niveaus vaardigheden tussen worden gevoegd is de nummering 
niet consequent.  
De toelichtende tekst van de CWO moet voor ieder diploma gespiegeld worden aan de hogere 
eisen die er aan de zeilvaardigheid gesteld worden. Het oefenen van man over boord ma-
noeuvres is op CWO II niveau bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de training. Dat stelt 
ook automatisch hogere eisen aan de schootvoering en dus ook aan de snelheid en de preci-
sie van de windoriëntatie.  
Met het uitgeven van een CWO I diploma, geven we de deelnemer te kennen dat deze alle 
basismanoeuvres tot en met aankomen aan en wegvaren van hogerwal beheerst. Bij CWO II 
worden het deinzen en het gijpen vermijden door overstag, de man over boord manoeuvre en 
loskomen van aan de grond geïntroduceerd. Maar over de hele linie wordt er een meer alerte 
manier van varen verwacht. Minder denktijd. Direct reageren op opdrachten. Voor het trainen 
worden steeds weer dezelfde basisoefeningen gebruikt. Maar nu sneller. De beste manier om 
deelnemers weer terug te laten keren op hun oude niveau is basisoefeningen trainen. Dus op-
loeven, afvallen, overstag gaan en gijpen. 
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Instructeur kielboot niveau 2, 3 en 4 
In vogelvlucht: Wat wordt er per niveau van de instructeur verwacht. 
I-2 - Zeilles kunnen geven aan beginnende zeilers. Begeleiding ’s ochtends, tussen de middag 
en bij de evaluatie van de dag. 
I-3 - Zeilles kunnen geven aan beginnende (CWO I) tot gevorderde (CWO III) deelnemers. Be-
geleiding geven aan beginnende zeilinstructeurs. 
I-4 - Zeilles kunnen geven aan beginnende (CWO I) tot ervaren (CWO IV) zeilers. Begeleiden 
van I- 2 en 3 instructeurs en trainen van de zeilvaardigheid tijdens de instructeursopleiding. 
Afnemen van CWO IV examens na het volgen van een *training. 
 

10 Wenken voor het zeilles geven 

1. Veiligheid staat voorop! Denk daarbij aan het weer, noodzaak tot reven, uitvaren, zwem-
vesten, BPR, geschiktheid bemanning voor bepaalde taken, enz. 

2. Maak het gezellig aan boord: mensen zeilen voor hun plezier, zorg dat dat zo blijft. 
3. Richt je tot alle cursisten in de boot. Maak oogcontact en pas je positie in de boot daar 

eventueel ook op aan. 
4. Geef korte beurten aan het roer, wissel veel. Zo blijft iedereen bij de les. Zorg er voor dat, 

over de dag verspreid, iedereen even lang aan de beurt is geweest. 
5. Niet steeds hetzelfde uitleggen maar ook niet van hak op de tak springen.  
6. Zorg voor een opbouw in je lessen en door de dag heen. Maak een lesvoorbereiding. 
7. Laat de deelnemers veel oefenen en doen. Praat niet teveel, wees zuinig met aanwijzin-

gen. Deelnemers kunnen en weten meer dan je denkt en van fouten leren je. 
8. Las pauzes in. Dit brengt rust in de boot. Herhaal veel. 
9. Benoem dagelijks de leerresultaten per cursist. Geef tussendoor complimenten. 
10. Feedback krijgen en geven gaat over gedrag, niet over wie je bent.  
 

Ûlepanneregels 

Vaarklaar 
 Als instructeur ben je verantwoordelijk voor de conditie van je boot.  
 Voor uitvaren controleren of de inventaris compleet is en de boot vrij is van schade. 
 Bij de start van een arrangement controleren of alle onderdelen vast zitten. D-sluitingen 

met tang of harpsleutel controleren!  
 Bepaal of reven gewenst is; bereid een rif voor. Overleg met anderen als je twijfelt. 
 Kleine mankementen zelf oplossen, grotere mankementen direct na terugkomst melden. 
 
Luts 
 Nooit zeilend een box in of uit varen.  
 Bij de ligplaatsen van Ulepanne en Stipe is zeilen niet toegestaan.  
 In de Lutsmond vanaf de eerste ligplaatsen, is het niet toegestaan te kruisen.  
 Vanaf windkracht 4 is het niet toegestaan voor de wind met vol tuig door de Luts te 

varen (alleen op de fok mag dus wel… bij windkracht 3 mag het ook…). 
 
Afmeren  
 De boten van de Ulepanne liggen pal voor het erf van de Ulepanne. De boxen richting 

dorp zijn van de Stipe. Daar geen boten van ons afmeren! 
 Halverwege de luts zijn er nog 10 ligplaatsen voor de Ûlepanne. Boten daar onder een 

hoek van 45 graden afmeren! Uitsluitend de (achter)kikker aan bakboord gebruiken.  
 Boten langs de wal voor het voorhuis altijd met spring en stootwillen. Nooit meer dan 

twee boten naast elkaar. Altijd plek vrijhouden voor de ‘Heen-en-weerwolf’.  
 Boten altijd (ook tussen de middag in plaatsjes) schoon en ordelijk achterlaten. De zorg 

die aan de boot wordt besteed is belangrijk voor het imago. Geen spullen op de wal laten 
liggen en alles aan boord uit het zicht opbergen. Het is niet netjes de deelnemers al het 
werk te laten doen en zelf gezellig met de andere instructeurs op de wal te kletsen. 
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Opruimen:  
 Theoriemateriaal, vorderingenstaten, stagemappen, pennen, papier, verbandtrommels, 

gereedschap… Alles heeft een vaste plek. Ken je die niet? Vraag er dan naar. 
 Graag na gebruik de spullen weer op hun plek opbergen. 
 
Laatste dag:  
 Boten extra goed schoonmaken inclusief kastjes, voor en achteronder, zelflozers en de 

lastige hoekjes onder de doft en bij de luikjes.  
 Waterlijn afnemen en de boot controleren op schade en inventaris. 
 
Reefregel 
 Vanaf 4 beaufort 1

e
 rif – De fok kan ongereefd. 

 Vanaf 5 beaufort 2
e
 rif – Zeilmerk in rolfok wegrollen (wanneer je te weinig fok wegrolt, 

creëer je slechts extra bolling). 
 

Persoonlijke uitrusting 
Meenemen van zwemvest, zeilpak, laarzen, extra drinken, extra warme kleding, middelen 
tegen de regen (handdoek in de nek), middelen tegen de zon (antizonnebrand, pet, enz.) . 
 

Dagindeling 

08.00 u. Ontbijt. 
08.30 u. Einde ontbijt – Deelnemers kunnen de boten alvast zeilklaar maken en spullen 

pakken.  
08.30 u. Instructeurs gebruiken de eerste 5 minuten voor gezelligheid (rokers buiten) daarna 

meteen serieus aan de slag. 
08.35 u. Start scheepsraad – Zorg dat je erbij bent. Laat anderen niet op jou wachten. 1e 

helft scheepsraad voor het kiezen van de route, 2e helft staat in het kader van 
begeleiding. Hetzij in de hele instructeursgroep, hetzij in kleinere groepjes. 

09.00 u. Iedereen bij de boot. 
10.30 u. Koffie/thee pauze. 
12.30 u. Lunchpauze. 
13.30 u.  Weer naar de boot. 
17.00 u. De box indraaien. 
17.15 u. Schoon en nachtklaar voor de wal – de instructeur brengt tonnetje met koffiekopjes 

en thermosflessen naar de keuken. 
17.30 u. Nabespreken met hele bemanning en met vorderingenstaat. Dit moet iedereen altijd 

voor het diner doen! Op basis van de vorderingenstaten (zeilniveau, cursusgericht of 
meer recreatief, wel niet met eventuele partner, privéles of met maximaal drie 
personen…) wordt de bootindeling gemaakt.  

18.00 u. Diner. 
19.00 u. Instructeurs gebruiken de eerste 5 minuten voor gezelligheid (rokers buiten) daarna 

meteen serieus aan de slag. 
19.05 u. Scheepsraad . 

– Korte ronde. Uitsluitend aandacht voor bijzonderheden voor bootindeling.  
– Vaststellen van theorieprogramma. 
– Tijd voor begeleidingsitems met alle instructeurs of in kleine groepjes. 
– Tijd voor voorbereiden theorie. Spullen pakken etc. 

20.00 u. Koffie, thee en koekje. 
20.15 u. Theorie. 
21.15 u. Gezellige avond. 
21.30 u. Bootindeling hangt. Bekijk de vorderingenstaten en maak kennis met de deelnemers 

van de volgende dag. 
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Gebruiksaanwijzing 

1 Diploma item 

Teksten in deze vorm komen letterlijk uit het ‘handboek Opleidingen’ van de CWO. 
Ieder nummer en diploma item zijn afkomstig van de indeling van de CWO. Zo for-
muleert de CWO de einddoelen per diploma. Lees de toelichting dus ook als een 
einddoel. 
Op deze manier wordt aangegeven dat de betreffende tekst al eerder bij een voorgaand CWO 
niveau is gebruikt. 

1.1 INSTRUCTIE ITEM 
Hier staan de activiteiten van de instructeur. Vaak is een CWO doel bij de Ulepanne 
onderverdeeld in diverse kleinere leerdoelen. Het is belangrijk dat je ziet hoe de op-
bouw is gedaan. Het is verleidelijk om snel door te gaan naar een volgend onder-
werp, terwijl het beter is je deelnemers de tijd te geven om te oefenen met wat je 
zojuist hebt aangeboden.  

Techniek  
In de meeste gevallen zal de einddoelstelling van de CWO de technische standaard beschrij-
ven. Wanneer er behoefte aan meer duidelijkheid is, wordt dat onder deze kop gedaan. 

Oefeningen  
Onder deze kop tref je suggesties voor oefeningen aan. 

Observatiepunten 
Waar let je nu op om te kunnen beoordelen of een lesdoel is bereikt en je door kunt met een 
ander onderwerp? Hoe weet je of een bepaald onderwerp voldoende door de deelnemer wordt 
beheerst, om het af te sluiten? Uitgesplitst in: 

 Motoriek 

 Inzicht 

 Waarneming 
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Algemeen diploma Kielboot 
 
Diploma Kielboot I - voor de beginnende zeiler 
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de 
opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het di-
ploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het hijsen en strijken, het stu-
ren, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbe-
horende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder 
gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind (3 Beaufort). 
 
Diploma Kielboot II - een prima vervolg 
Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van 
het zeilen, zoals behandeld in Kielboot I, te beheersen. Het diploma omvat naast de 
eerder genoemde basisvaardigheden (Kielboot I) ook manoeuvres zoals opkruisen, 
aankomen aan hoger wal en man over boord, aangevuld met bijbehorende theorie. 
Alles onder redelijke omstandigheden, niet te druk vaarwater, tot windkracht 4 
Beaufort. 
 
Diploma Kielboot III - voor de gevorderde zeiler 
Het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van de einddoelen van deze 
opleiding. Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals 
aankomen aan hoger wal én lager wal, ankeren, loskomen van de grond. Ook de 
theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles onder redelijke omstandighe-
den en tot en met windkracht 6 Beaufort. 
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DEEL 1 - CWO I 
Einddoel CWO 1 volgens de omschrijving van de Ulepanne 

De basistechnieken windoriëntatie, oploeven, afvallen, overstag gaan en gijpen moeten 

zo goed worden beheerst dat de deelnemer de volle 100% van zijn of haar aandacht kan 

steken in de manoeuvres die nodig zijn om aan te komen aan hogerwal.  

Meetpunt: Je kunt je als instructeur echt concentreren op het hogerwalblok. Je hoeft niet 

met grote regelmaat terug te grijpen naar oefeningen en instructies om de 

basistechnieken uit te leggen. Foutjes mogen gemaakt worden, maar moeten zelfstandig 

worden gecorrigeerd.  

Bij 3 beaufort of meer is het toegestaan om tips te geven met betrekking tot de 

snelheidscontrole van de boot. 

  



20   De Ûlepanne    Zeilles geven in een open kielboot 

 

ûlepannezeilvakanties 

Diploma Kielboot I 
Het CWO-diploma Kielboot I is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de 
volgende onderdelen onder gunstige omstandigheden (rustig vaarwater en matige 
wind, 3 Beaufort) te beheersen in een zeilboot met een eigen massa van tenminste 
200 kg en een zeiloppervlakte van 20 m². 
 
 
5.3.1 Eisen praktijk 
1. Het schip zeilklaar en nachtklaar maken. 
2. Verhalen van het schip. 
3. Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen. 
4. Stand en bediening van de zeilen. 
5. Sturen, roer- en schootbediening. 
6. Overstag gaan. 
7. Opkruisen in breed vaarwater. 
8. Gijpen. 
9. Afvaren van hoger wal. 
10. Onder toezicht aankomen aan hoger wal. 
11. Afmeren op de eigen ligplaats. 
12. De noodzaak van het reven onderkennen. 
13. Toepassing van de reglementen. 
 
5.3.2 Eisen theorie 
1. Schiemanswerk. 
2. Zeiltermen. 
3. Onderdelen. 
4. Veiligheid. 
5. Reglementen. 
6. Krachten op het schip en hun gevolgen. 
 
Aanbevolen literatuur: 
Het Zeilboek J.Peter. Hoefnagels, Uitgeverij Het Goede Boek, vijfde druk 2009, 
ISBN 978 90 240 0667 0 
Zeilen van beginner tot gevorderde Karel Heijen, Peter Tolsma, Uitgeverij Hollandia, 
zevende druk 1998 ISBN 90 6410 0586 
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Praktijk CWO I 

 

1 Het schip zeilklaar en nachtklaar maken 

Zeilklaar maken: zeilkle(e)d(en) verwijderen, kraanlijn doorzetten en mik of schaar 
verwijderen, fok aanslaan, fokkenschoten inscheren, vallen aanslaan. Inventaris 
controleren. 
Klaarmaken voor de nacht: vallen losmaken en in het want of langs de mast (rammel-
vrij) wegwerken. Fok in zeilzak, grootzeil opdoeken, giek (en gaffel) op de mik (schaar) 
leggen. Kraanlijn loszetten. Zeilkle(e)d(en) aanbrengen, inventaris opruimen. 

1.1 INSCHEPEN 
Namen, praatje, zeilervaring. Vraag of iedereen kan zwemmen. Let op eventuele 
lichamelijke gebreken. Maak borglijntjes aan brillen. Bemanning goed gekleed? Zeil-
pak en zwemvest aan? Schoenen controleren op zand en modder, zolen (geen 
naaldhakken, houten zolen, of met spijkers beslagen zolen). Hand aan voorstag, 
niet springen, één hand voor het schip en één voor jezelf. Wijs op de bootinventaris 
en plek voor de bagage. Noem de kuip, doft, gaffel, giek, grootzeil, fok. Houdt het 
schip vrij van modder en teer, dek en kuip schoon schrobben.  

Controlelijst  
Algemeen: Onze boten horen in perfecte conditie te zijn maar mankementen zijn niet uitgesloten. 
Het is de verantwoordelijkheid van de schipper de conditie van het schip voor vertrek te con-
troleren. Mankementen die je niet zelf kunt verhelpen direct doorgeven aan 'Ulepanne' leiding. 
Basisinventaris: Grootzeil, rolfok, fokkeschoot, apeklootje, 3 zeilbandjes, 2 smeerrepen, spit, 
anker met tros, ankerbol, jaaglijn, toeter, zwemvesten (niet aan boord), hoosvat, hobbybox, 2 
stootwillen, 3 landvasten, dweil, borstel, mik, huikje, vaarboom, vaantje, peddel. 
Dagelijks controleren: Wantputtings (ook onderdeks!) en de bevestiging van het roer. 
Wekelijks controleren (bij aanvaarding van de boot): Topbeslag (mast omlaag), giek /gaffel, 
schoten, vallen, landvasten en jaaglijn (takelingen), lijntjes aan het huikje, romp en dek (kras-
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sen en butsen), luiken, vlonder, doft, halstalie, zeilen op scheurtjes, zeillatten, vaarboom op 
scheuren, en bevestiging teen en druif, vaantje. 
Schoon schip maken: Onder het gangboord, het voor- en achteronder, kuip, kielbun, zelflo-
zers, dek, romp en waterlijn. 

1.2 ZEILKLAAR MAKEN 
Laat zien hoe de fok in en uitgerold wordt, wijs waar de vallen naar toe gaan en waar 
ze vastgemaakt moeten worden. Benadruk dat alles aan boord zijn vaste plaats heeft. 

Techniek zeilklaarmaken 
Fok uitrollen: Schoot klaarleggen, controleren of de inhaallijn van de rolfok vrijloopt. Grootzeil 
hijsklaar: Het huikje losmaken en van achter naar voor dubbelvouwen zodat de buitenkant op 
buitenkant komt te liggen. Vallen aanslaan, waarbij de piekenval aan de spruit, achter het borg-
lijntje wordt vastgemaakt. Kraanlijn doorzetten, piekenval doorzetten, mik weg, grootschoot vast. 

Oefenstof zeilklaar maken 
Situatie: De eerste instructiedag en alle momenten waarop de gelegenheid zich voordoet. 

1.3 OPBINDEN VAN GROOTZEIL 
Het grootzeil moet door een persoon opgebonden kunnen worden.  

Techniek opbinden van grootzeil  
Grootzeil: Bij het strijken pak je het achterlijk ongeveer 1 meter boven de giek vast en trek je 
het strak naar achter. Er ontstaat een soort zak. De rest van het zeil laat je in die zak verdwij-
nen. Het geheel rol je evenwijdig aan de giek op (let op zeillatten) en je zet dit vast met drie 
zeilbandjes. Deze maak je vast met een slippende halve steek. Mislukt het opvangen van het 
zeil, rol het dan op door het achterlijk vanaf de gaffel strak te trekken naar achter en het door 
je hand te laten gaan tot je bij de giek bent. Er ontstaat een zak waar in het zeil zich oprolt. 

 

Oefenstof opbinden van grootzeil  
Situatie: Alle momenten waarop de gelegenheid zich voordoet. 
Uitwerking: Wanneer het hijsen en strijken van de zeilen is gedemonstreerd kan de hele be-
manning met de zeilen werken: Eén persoon strijkt het grootzeil, de ander vangt het op.  

1.4 NACHTKLAAR MAKEN 
Zorg ervoor dat iedereen iets doet en werk zelf mee. 

Techniek nachtklaar maken 
Vallen en kraanlijn: Vallen afslaan en rond het want haken. Pieke- en klauwval rond bak- en 
stuurboord want, kraanlijn langs de onderste beugel van de mik halen en beleggen op de na-
gelbank. Huikje: Zonder plooien over het zeil. Doe voor hoe het huikje rond de mast wordt be-
vestigd, gebruik alle lijntjes. Laat de kraanlijn buiten de manchet. Schoten: Opschieten en op-
hangen aan de mik. Schoon maken: Boot schoon schrobben en droog maken. 

Oefenstof nachtklaar maken 
Uitwerking: Zet iedereen aan het werk: één bij de mik, schoten en kraanlijn, één de vallen en 
één het huikje. Geef waar nodig aanwijzingen, help zelf even mee en vertel tussen de bedrij-
ven door wat over het dagelijks onderhoud. 
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2 Verhalen van het schip 

Zonder gebruik te maken van de motor. Alle manieren met spierkracht zijn toegela-
ten met dien verstande dat het verhalen geen gevaar op mag leveren voor beman-
ning, materiaal of andere scheepvaart. Op het schip zelf dient zo veel mogelijk van-
uit de kuip gewerkt te worden. 

2.1 BOMEN, JAGEN, PEDDELEN 
Begin te leren hoe je 'uit stand' moet bomen. Wanneer deze techniek goed wordt 
beheerst kun je uitleggen hoe je in sommige situaties ook lopend kunt bomen. Ja-
gen en peddelen gewoon aan bod laten komen wanneer de situatie daarom vraagt. 

Techniek bomen 
De bomer staat in de kuip, bij voorkeur aan lij, om het verlijeren tegen te gaan. Ligt de boot stil, 
ga dan achter in de kuip staan. De kracht die op de boom wordt uitgeoefend moet zoveel mo-
gelijk naar achter werken. Vanuit stilstand moet de boom schuin naar achter en iets naar bui-
ten in het water gezet worden. Is de boot op snelheid dan kan de boom recht in het water ge-
zet worden. Laat de boom hierbij door je hand glijden, want hij moet zo snel mogelijk de grond 
raken. Gebruik de boom tot en met de druif om af te zetten. In modderige grond zuigt de boom 
zich vast. Als je hem eruit trekt, moet je een slag of draai aan de boom geven. Bij het omhoog 
halen van de boom, de boom eerst horizontaal, door één hand naar voren laten glijden (dat 
kost minder energie en je arm blijft droog), pas als je de boom in het midden vast hebt draai je 
hem tot vertikaal. Demonstreer hoe je achter in de kuip met de boom het schip kunt sturen 
door het achterschip van de boom af te drukken, of naar de boom toe te halen (ook prima de-
monstratie van het draaipunt van de boot). Opmerking: Het is heel knullig een boom met 
(modderige) teen over het schip heen naar een andere boeg te brengen. 

Oefeningen 
Situatie: Windstille dag 
Uitwerking: Laat de deelnemers om de beurt een rondje om een boei bomen (zonder dat er 
iemand aan het roer zit) en dan weer terug komen en wisselen. Ook kun je met een paar boei-
en een parcours uitzetten. Een wedstrijdelement (bijvoorbeeld tegen een ander schip) ver-
hoogt de spanning. 
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Observatiepunten 
Motoriek: Achter in de boot staan. Steun zoeken met knieën tegen de kuiprand. Boom in het 
water laten glijden. Knop naar voren. De boom zo laag mogelijk houden en aan de boom ‘han-
gen’ of ‘drukken’. Bij het eruit halen steun zoeken met een hand op achterdek. De andere ste-
vig aan de knop vasthouden. Boom uit de blubber schudden en naar boven laten drijven. Hori-
zontaal en hand voor hand (word je niet nat) naar voren halen. Boom draaien en weer in het 
water laten glijden. 
Inzicht: De deelnemer begrijpt dat de boot gemakkelijker is te versnellen door de boom schuin 
naar achter in het water te zetten. Sturend bomen hoeft niet beheerst of begrepen te worden. 
Waarneming: Bij het omhoog en naar voren halen van de boom, letten op de bemanning.  
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3 Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen 

Met de kop (nagenoeg) in de wind gaan liggen. Zonodig verhalen. Iemand/iets er-
voor zorg laten dragen dat het schip niet tegen de wal komt. Bemanning voorin of 
aan de kant van de kraanlijn plaats laten nemen. 
Grootzeil hijsen: Grootschoot los. Zeilbandjes los. Zonodig zeil opvangen. Gaffel tot 
ongeveer 45 graden

*)
. Vallen samen

*)
. Piekenval tijdelijk vastzetten

*)
. Klauwval vast-

zetten
*)
.  

Halstalie vast. Rijglijn/rakbanden zonodig corrigeren. Piek stellen, zodat een plooi 
van nok naar hals resteert

*)
. Kraanlijn zodanig los dat het zeil er geen hinder van 

ondervindt.  
Fok hijsen: Val losmaken. Zonodig naar de kuip gaan. Schoothoek aan schoot los-
trekken (val ontspannen en beheerst trekken). Strietsen (dwars op de val trekken; 
de ruimte die ontstaat over de korvijnagel of kikker met de andere hand wegnemen). 
Val beleggen. Vallen/kraanlijn opschieten. 
*)
 alleen voor gaffelzeilen 

3.1 HIJSEN / STRIJKEN  
De boot ligt aan hogerwal of achter het anker. De deelnemers staan in de kuip ach-
ter de vallen, instructeur op het voordek, zodat deze de vallen van het grootzeil kan 
grijpen als de deelnemer ze laat schieten.  
Alternatief: Eerst piekenval hijsen en beleggen, dan klauwval hijsen en beleggen, 

daarna piekenval losmaken en doorzetten. Voordeel: Veiliger en gemakkelijker te le-
ren.  

Oefeningen 
Situatie: Rustig plekje, waar je anderen niet tot last bent.  
Uitwerking: Werk in groepjes van twee. Twee deelnemers bij voorkeur op de wal laten staan. 
Daar hebben zij een beter overzicht en er is meer ruimte in de boot. Vertel waarom eerst het 
grootzeil omhoog moet en pas daarna de fok wordt uitgerold. Laat zien hoe het grootzeil met 
twee vallen wordt gehesen. Benoem niet alles. Het is duidelijk te zien dat de zeilbandjes, de 
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halstalie en de grootschoot losmoeten. Houd de seance kort: Liever 5 keer op een dag 1 kwar-
tier dan 1 keer 1½ uur. 

Observatiepunten 

Motoriek:  
Grootzeil hijsen: Altijd vanuit de kuip door één persoon. Eerst de grootschoot en de halstalie 
los maken, dan de piekenval hijsen tot de zeilbanen horizontaal lopen, nu beide vallen tegelijk 
hijsen. Piekenval voorlopig beleggen op buitenste korvijnagel aan stuurboord. Tijdens het be-
leggen beide vallen in één hand vasthouden! Klauwval doorzetten tot de giek op de juiste 
hoogte staat. Beleggen op binnenste korvijnagel aan stuurboord. Piekenval doorzetten tot er 
plooien van tophoek naar halshoek lopen. Vallen vanaf de nagelbank in de juiste richting 
(i.v.m. kinken) opschieten en beleggen. Tot slot: halstalie vastmaken en kraanlijn opvieren. 
Fok ontrollen: Vlak voor de afvaart. Inhaallijn van de rolfok losmaken van de nagelbank. 
Eventueel de fokkenschoot aantrekken om de fok te ontrollen. 
Beleggen van de vallen: Het vaste eind van de val zit aan de mastzijde en de voorkant van 
de nagelbank, na drie kruisslagen volgt een halve steek waarvan het losse eind evenwijdig 
loopt aan de laatste kruisslag. 
Strijken: Eerst de fok inrollen. Dan kraanlijn doorzetten en het grootzeil strijken. Houd met één 
hand beide vallen vast terwijl met de andere hand de belegging wordt losgemaakt. Beide val-
len hand over hand (niet laten glijden!) vieren. Als de gaffelklauw op de giek ligt met de rech-
terhand de piekenval verder opvieren en met de linkerhand de gaffel op de giek leggen. Nu de 
vallen beleggen en de grootschoot vastzetten. 
Tot slot: Klapperende zeilen slijten enorm en maken veel lawaai. Dus direct na het hijsen af-
varen en direct na aanleggen strijken. 
Inzicht: Functie van vallen en schoten. Gevaar voor de bemanning in de kuip. 
Waarneming: Alert op alle haakjes, kinken en andere zaken die het hijsen van het zeil in de 
weg kunnen staan. 

3.2 ULEPANNE - MAST ZETTEN EN STRIJKEN 
Strijk de mast varend. Verdeel taken. Geef instructies, geen uitleg. De deelnemers 
hoeven de mast niet zelfstandig te strijken en te zetten. Door bij iedere brug de ta-
ken te verwisselen krijgt de bemanning vanzelf overzicht. Weersta de verleiding al-
les aan de wal voor te doen. Begin ruim van te voren met het verdelen van taken en 
controleer per deelnemer of ze werkelijk begrijpen wat je van ze verwacht. Voor het 
losmaken van een pelikaanhaak bijvoorbeeld, hoef je geen ervaren zeiler te zijn! Dit 
onderdeel is nodig voor het varen in Friesland, niet voor CWO I. 

Techniek mast zetten en strijken 
Mast strijken: Ervan uitgaande dat er minstens twee personen aan boord zijn moeten de vol-
gende handelingen worden verricht: 
* Grootzeil gestreken en fok ingerold. De vallen zijn ruim (zonder spanning) belegd op de na-
gelbank. Gaffel en giek in de onderste beugel van de mik. Haal de boom van te voren uit het 
want. Zorg ervoor dat degene die de mast opvangt recht onder de mast kan staan!  
* Eén persoon houdt de mast tegen terwijl de ander het voorstag losmaakt.  
* Degene in de kuip laat de mast zakken en vangt daarbij tegelijkertijd het want en de vallen 
op. Nooit vanaf het voordek met voorstag in de hand en met de voet tegen de mastvoet strij-
ken, je kunt dan namelijk op geen enkele wijze voorkomen dat de mast gaat zwiepen en de 
mastkoker forceert. 
Mast zetten: Omgekeerde volgorde. Let op de vallen, het want en de fokkeschoot. 
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4 Stand en bediening van de zeilen 

Zowel bij het varen van een rechte koers als bij het maken van bochten dient steeds 
zoveel mogelijk de juiste zeilstand te worden gevoerd. De zeilen dienen zoveel mo-
gelijk gevierd te zijn zonder dat het voorlijk daarbij kilt. Bij oploeven is het killen van 
de fok en bij afvallen is het killen van het grootzeil in bescheiden mate noodzakelijk. 
De zeilen moeten het sturen van de boot ondersteunen. 

4.1 SCHOTEN, ZEILEN, STUREN, ZITTEN 
Dit zijn de eerste oefeningen die je beginnende zeilers aanbiedt. Het gaat erom dat 
je ze de gelegenheid geeft aan de boot te wennen. Hoe zit je lekker en waar kun je 
overal goed bij. Op welke plek heb je het beste uitzicht op de omgeving, het zeil en 
de bemanning. Laat de deelnemers ervaren hoe de boot stuurt, hoe de zeilen be-
diend worden, hoe je je aan boord beweegt en van plaats wisselt. Geef alleen 
commentaar wanneer het nodig is. Gebruik geen ezelsbruggetjes. Laat vooral heel 
veel doen. Zorg dat je zo snel mogelijk na het aan boord gaan zeilt. Hijs zelf de zei-
len. Later kun je wel een walletje pikken om zeilen hijsen en strijken te oefenen. 
Geef korte beurten en houd het tempo hoog. De stand van het zeil is hier nog niet 
aan de orde. Jij zorgt ervoor dat de boot niet teveel helling maakt. Jij zorgt voor de 
rust aan boord. 

 

Oefeningen 
Slingerkoers door de Luts. Direct uit de box bij de Ulepanne, de Luts is bezeild en jij hebt in de 
luwte het zeil gehesen. Wijs punten op de wal aan en laat de roerganger daar recht naar toe 
sturen. Geen uitleg geven over de helmstok! De deelnemers moeten leren om te kijken waar 
ze naartoe varen, dus... niet naar de helmstok kijken! In de auto kijk je ook niet naar je stuur-
wiel. Koers wijzigen en koers houden is ‘blik op de weg’. Varieer ook eens met hele korte 
bochten laten maken en hele flauwe. Zorg voor een sportief klimaat waarin het niet erg is fou-
ten te maken. 
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Varianten: Vaar achter een ander schip aan dat veel oefeningen doet. Kijk langs mast en 
voorstag en probeer recht naar een doel op de wal te sturen. Kijk achteruit naar de bellenbaan 
en laat de bemanning controleren of er rechtdoor gevaren wordt. Zelfde oefening, maar nu 
dwars op de boot kijken. Doe je ogen dicht en stuur rechtdoor. Stuur rechtdoor en haal onder-
tussen de schoot aan en laat hem weer vieren. Vaar rechtdoor terwijl je van de hoge naar de 
lage kant gaat verzitten. Vaar rechtdoor en wissel van stuurman. Stuur eens met je elleboog, 
met je rug, met je voet, met je zij. Laat het roer eens los en corrigeer je koers… 

Observatiepunten 

Motoriek: Met de rug tegen de kuiprand, zittend tegenover het zeil, let op ontspannen vast-
houden van de helmstok. Let op kijken naar de verte en niet kijken naar de helmstok.  
Inzicht: Bevestig de opmerking van de deelnemer dat de boot anders stuurt dan verwacht. 
Geen ezelsbruggetjes en geen uitleg.  
Waarneming: Waar kijk je naar en waar gebeurt het? Leer deelnemers te kijken naar het doel. 
Het doel is je antwoord op alle vragen. Wijk je af van je doel, stuur dan de andere kant op. Wijs 
erop dat bij waarnemen, direct doen en kijken, sneller informatie geeft dan nadenken (en dus 
niet kijken). Heel belangrijk voor de rest van het traject. 
 

Oefening 
Navigeren op het Slotermeer. Mensen die nog nooit gezeild hebben en die een tijdje met deze 
oefeningen bezig zijn, hebben geen flauw idee meer waar ze zijn. Je wijst aan waar de ingang 
van de Luts is en hoe je de ingang van Woudsend en Sloten makkelijk kunt vinden. Het wordt 
tijd voor een oefening plaatsbepaling.  
Opdracht: Ga zelf achter het roer zitten. Geef iedereen tegelijkertijd de opdracht om markante 
punten aan de horizon van het Slotermeer in zich op te nemen. Neem samen de markante 
punten door en geef deelnemers om de beurt de opdracht om in een keer eerst aan te wijzen 
waar de wind vandaan komt en daarna waar een van de genoemde markante punten staat. 
Opdracht: De deelnemers zitten om de beurt aan het roer en jij geeft opdracht om op een rech-
te lijn te varen en het punt aan te wijzen dat jij noemt. De anderen controleren of de boot 
rechtdoor blijft varen. Aan het eind van iedere opdracht vragen waar de wind vandaan komt 
(door punt op de wal aan te wijzen). Direct daarna naar dat punt sturen om te controleren of de 
windrichting juist is aangewezen. Zo ja, dan klapperen de zeilen recht boven het midden van 
de kuip.  

Observatiepunten 

Motoriek: Rechtdoor kunnen blijven varen en ondertussen de horizon verkennen op zoek naar 
het benoemde markante punt.  
Waarneming: Aan de hand van golfjes over het water de juiste windrichting aan kunnen wij-
zen. 
Inzicht: Oriëntatie van de koers op punten op de wal en op de wind. 
 

4.2 HELLEN VAN HET SCHIP 
De deelnemers voelen zich thuis in de boot. Nu wordt het spannend, want je laat ze 
zien hoe snel de boot gaat. De zeilen mogen niet klapperen de boot gaat scheef. 
Daar laat je de deelnemers aan wennen, in de kuip, als fokkenist en als roerganger.  

Oefeningen 
Rechte koersen op het meer 
Zoek een koers waarbij de boot gemakkelijk met meer of minder helling vaart. Laat de beman-
ning onderzoeken wat de invloed is van het gewicht aan boord. Zorg voor interactie. Wat vindt 
de roerganger het prettigst. Let erop of er ook iemand bang is. Probeer eventuele angst in eer-
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ste instantie weg te nemen door afleiding. Redeneren heeft geen zin. Opdracht, maak het de 
roerganger moeilijk. Laat de boot scheef gaan en wissel van beurt. Hoe beweeg je je van voor 
naar achter door een scheef zeilende boot. Werk oplossingsgericht en laat merken dat een 
zeilboot steeds stabieler wordt naarmate hij schever gaat. Ga niet theoretiseren en uitleggen, 
maar zorg dat de deelnemers het accepteren. Een zeilboot gaat scheef. Punt.  
Varianten: Met de ogen dicht de horizon aanwijzen. De meeste mensen voelen verassend 
goed hoe scheef de boot gaat. Laat de schoot los wanneer de boot te scheef gaat. Ga met z’n 
allen naar de hoge kant, laat het roer los, laat alles los. 

Observatiepunten 

Inzicht: De deelnemers accepteren dat een boot scheef gaat. Rechtop is niet goed, plat op het 
water ook niet. De plek van het gewicht van de bemanning helpt mee om de boot goed te laten 
zeilen. Daar zit een ingewikkeld fysisch verhaal aan vast, dat het beter doet aan de bar, dan in 
de boot.  
Waarneming: Waar zitten de punten waar je je aan vast kunt houden. Ziet de roerganger dat 
de boot van koers wil veranderen wanneer de hellingshoek wijzigt. Blijf kijken. Blijf koelbloedig. 
Wat gebeurt er als de schoot gevierd wordt. Wat gebeurt er als je het roer van je afdrukt en 
wat als je het roer naar je toe trekt? Hoe kun je letten op de hellingshoek van de boot, de aan-
dacht die de bemanning vraagt en ondertussen toch een rechte lijn uit varen?  
Motoriek: Hoe zet de stuurman zich schrap tegen helling. Wisselt de bemanning aan de hoge 
kant en achterlangs. Een hand voor jezelf en de ander voor het schip. Elegant door de boot 
bewegen is een sport en voor sommigen een uitdaging. Waar kan de bemanning zich tegen 
schrap zetten. De deelnemers bewegen zich vrij en ontspannen door de boot, ook onder helling. 

4.3 WIND EN WINDRICHTING VINDEN 
De meeste deelnemers weten wel waar de wind vandaan komt. Uitleg is dan niet 
nodig. Bij deelnemers die hier moeite mee hebben kun je de 'windgevoeligheid' sti-
muleren door ze te wijzen op zichtbare tekens op het water en de zeilen, de wind in 
hun gezicht e.d. Eventueel laat je ze de wind ervaren door alleen te zien, te luiste-
ren of te voelen. Bij 4 Beaufort en een bootsnelheid van 10 kilometer per uur zit er 
een groot verschil tussen de ‘schijnbare wind’ die je in de boot voelt en de ‘ware 
wind’ die je stilliggend voelt. Onderschat beginnende zeilers niet. Door ervan uit te 

gaan dat dit concept nog te ingewikkeld is, kan er juist veel onzekerheid over eigen 
(correcte) waarnemingen ontstaan. 

Oefeningen 
Aan boord op ruim water, in smalle vaartjes en aan de wal. 
Laat zien dat de wind over een vlak gebied overal van dezelfde kant komt. Laat de deelnemers 
de windrichting vinden door: 
1. Kijken: golven, rimpels en schuimstrepen op het water, zeilen, vlaggen, vanen, bomen, 

bladeren, rook en riet. Verschil zien tussen werkelijke wind en schijnbare wind. Kijken naar 
het vaantje en kijken naar de horizon… Het verschil daadwerkelijk laten waarnemen! 

2. Voelen: wind in je gezicht, wapperende haren, natte vinger in de lucht, helling van het 
schip, druk op schoot en helmstok, warmteverschil (koud/warm, nat/droog). 
Horen: wind langs je oren, het geluid van de wind langs de stagen. 
Ruiken: gras, mest, motorboten. 
Laat de windrichting aanwijzen op een punt op de horizon, waar de stuurman dan naar toe 
moet varen.  

3.  Denken: De wind komt steeds ongeveer uit dezelfde hoek, de boot draait. De wind die je 
aan boord voelt (schijnbare wind) heeft een andere kracht en een andere richting dan de 
wind die je stilliggend voelt (werkelijke wind). Niet uitleggen door theoretiseren (dat doe je 
’s avonds), maar door te demonstreren. Dit kan veel verwarring voorkomen. 
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Observatiepunten 
Inzicht: De wind komt steeds uit dezelfde hoek, de boot vaart verschillende koersen ten op-
zichte van de wind. Als de boot sneller vaart komt de wind aan boord meer van voren. 
Waarneming: Het vaantje wijst soms een andere windrichting aan dan het riet of de golven. 
Motoriek: Deze oefeningen lukken alleen wanneer de deelnemer niet meer hoeft na te denken 
over het sturen, zitten en schoot vasthouden. Gaat dat niet goed? Dan terug naar vorige blok. 

4.4 KOERSEN VAREN; WAT DOET DE WIND MET DE ZEILEN? 
Laat zien dat de richting van de wind belangrijk is omdat je sommige koersen niet 
rechtstreeks kunt varen of omdat het grootzeil over kan komen. Begin met het door-
lopen van de koersen hoger dan halve wind. Laat zien dat als de zeilen klapperen, 
ze gelijk staan aan de windrichting; het schip ligt stil. Om vaart te krijgen moeten de 
schoten worden aangetrokken. Vervolgens de ruime koersen varen. Merk op dat het 
varen voor de wind zo rustig gaat in vergelijking met aan de wind. Leg uit dat het 
grootzeil niet kan klapperen omdat het door het want wordt tegengehouden, wijs 
naar het vaantje dat naar voren waait. Laat de deelnemers het van de wind af en 
naar de wind toe draaien ervaren en vraag steeds naar de windrichting (aanwijzen 
of antwoorden in termen van: schuin voor, recht achter e.d.). Benadruk dat het schip 
draait en dat de wind steeds uit dezelfde hoek komt. 

Oefeningen 
Vaar maar naar die boerderij, die daar, met dat rode dak … Hoor je het jezelf al tot vervelens 
toe zeggen? Vaar maar naar die boerderij. Ja die met dat rode dak, of ‘vaar maar naar die 
boom, nee die andere, met die kleine ernaast en met die groene blaadjes’. Creatiever hoeft 
niet. Het is voor de deelnemers allemaal al spannend genoeg. 
Varianten: Vaar met voldoende snelheid van halve wind met de zeilen over de ene boeg, naar 
halve wind met de zeilen over de andere boeg en laat de schoten gedurende deze demonstra-
tie helemaal los. Laat een deelnemer de windrichting aanwijzen, terwijl de anderen controleren 
of de boot van koers verandert en of het zeil wel in dezelfde richting staat als de wind. Conclu-
sie: Het schip draait, de windrichting blijft gelijk. 
Uit de categorie minder slimme opdrachten: ‘Ga nu eens zo varen dat de wind van de zij-
kant komt.’ Dit is gemakkelijk voor een instructeur, maar moeilijk voor iemand die nog maar net 
in een zeilboot zit. Het is de bedoeling de waarneming te oefenen. Nodig niet uit tot denken.  

Observatiepunten 
Motoriek: Rechtstreeks naar het opgegeven punt koers zetten. Tijdens het sturen de schoot 
vieren en aanhalen (eventueel klapperen van de zeilen is niet erg).  
Inzicht: De deelnemer weet of er voor de opgegeven koers naar de wind toe of van de wind af 
gedraaid moet worden. De deelnemers weten dat de boot het snelste zeilt wanneer het zeil zo 
los staat dat het net niet klappert. De deelnemers ervaren dat het zeil los kan als de wind meer 
van achter komt en dat het zeil gaat klapperen – en dus aangetrokken moet worden – wanneer 
de boot naar de wind toe draait. 
Waarneming: De deelnemers zien en voelen aan de boot of de zeilen strakker of losser moe-
ten. Gaat de boot scheef, dan moet het zeil losser. Stuurt de boot zwaar, dan staat het zeil te 
strak. De deelnemers hebben geleerd op de helling van de boot en de druk van de helmstok te 
letten. Zij houden het zeil in de gaten en controleren hun koers. 
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4.5 ENE BOEG, ANDERE BOEG 
Laat de deelnemer een aantal malen door de wind draaien. Ga het moment bena-
drukken waarop het zeil naar de andere kant gaat: het zeil waait als een vlag met de 
wind mee en staat midden boven de kuip als de wind recht van voren komt. Doe 
hetzelfde met het gijpen. Laat het moment van gijpen constateren. De termen 'over-
stag' en 'gijpen' worden hier nog niet ingevoerd. Benadruk dat het grootzeil op twee 
manieren naar de andere kant van het schip kan gaan: 
1. Met de wind van voren. Het zeil waait vanzelf over, je moet van koers veranderen. 
2. Met de wind recht van achter. Het zeil wordt overgezwaaid, de koers blijft gelijk.  

Oefeningen 
Vaar maar naar die boerderij… 
Door voortdurend de koers te laten verleggen naar punten op de wal die je kunt zien, blijven je 
instructies helder en kompleet. Vraag steeds (totdat je er flauw van wordt en dan toch door-
gaan want voor je bemanning blijft het echt heel spannend): Waar komt de wind vandaan? 
Vaar nu eens naar die boom. Waar komt de wind nu vandaan? Vaar nu eens naar die boerde-
rij met dat rode dak. Waar komt de wind vandaan? Geef het nu eens precies aan waar de wind 
vandaan komt… Enzovoort.  

Varianten: Laat de bemanning punten op de wal aanwijzen waar de stuurman naartoe moet 

varen. Laat de bemanning voortdurend met de hele arm aanwijzen waar de wind vandaan 
komt. Geef de stuurman opdracht om te kijken naar moeilijk te ontdekken punten op de wal of 
in het water (die gele ton daar in de verte…) en laat de bemanning controleren of de stuurman 
ondertussen in staat is om een rechte lijn te varen. Bouw wedstrijdjes in. Vinden volwassenen 
vaak ook erg leuk. Laat de ene helft van de bemanning het moment van gijpen en overstag 
gaan vertellen en de andere helft de zeilstand. De stuurman voert slechts uit wat de beman-
ning zegt. Blijf vragen: ‘Vaar je dan naar de wind toe of ervan af’; ‘moet je zeil dan strakker of 
losser’; ‘blijft het zeil aan dezelfde kant of gaat het over naar de andere kant’? Zorg voor een 
sportieve, uitdagende sfeer en houd het tempo hoog. 

Observatiepunten 
Motoriek: Soepel over de doft schuiven. Goed schrap kunnen zetten tegen helling. Koers 
kunnen houden terwijl er naar iets anders gekeken wordt (moet je oefenen!). Schoot aanhalen 
en vieren, terwijl er ondertussen een rechte lijn wordt gevaren, of een mooie bocht. Controleer 
met het zog van de boot.  
Inzicht: Het gaat hier om praktisch inzicht. De deelnemers hoeven niet te weten wat overstag-
gaan en gijpen is en ze hoeven de termen oploeven en afvallen niet te kennen. Wel moeten ze 
na het opgeven van een punt op de wal kunnen voorspellen of ze van de wind af of naar de 
wind toe moeten draaien, of het zeil strakker of losser moet 
Waarneming: De deelnemers zien waar de wind vandaan komt, ze kunnen aan het grootzeil 
zien wanneer de punt van de boot recht in de wind ligt. Ze zien dat de boot draait aan het wa-
ter, de zeilen, de wind en de oever. En als ze dat niet zien, dan wijs je ze er op. Verder zien ze 
ook of het zeil te los staat. En voelen ze aan het gedrag van de boot of het te strak staat (zie 
vorige oefenreeks paragraaf 4.4. 
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5 Sturen, roer- en schootbediening 

Het schip met behulp van het roer en de zeilen een rechte koers en bochten kunnen 
laten varen, zodanig dat een aangewezen punt zonder onnodige omwegen wordt 
aangezeild. 

5.1 VOORTSTUWENDE WERKING VAN DE ZEILEN 
Laat ervaren hoe de snelheid van het schip met de schootvoering is te beïnvloeden. 
Laat zien op welke koersen je volledig vaart kunt minderen en op welke koersen niet.  

Oefeningen 
Laat de boot onder verschillende koersen ten opzichte van de wind varen en vraag de beman-
ning om het zeil goed te zetten. Laat de snelheid van de boot meten met eenvoudige instru-
menten. Voorbeeld: hoe hoog golft het water op rond de rand van de peddel.  

Varianten: Wat is het verschil tussen aan de wind en ruime wind, voor de wind en halve wind. 

(termen hoeven nog niet te worden gebruikt). Hoe zie je of het zeil te strak of te los staat. 

Observatiepunten 
Motoriek: De deelnemer heeft zich aangeleerd om een vaste rondgang te maken van de an-
dere boten in de buurt, de windrichting, de koers, de stand van het zeil, aandacht voor de be-
manning en de instructeur. 
Inzicht: De deelnemer weet dat de wind alleen optimaal wordt omgezet in stuwkracht, wan-
neer deze door het zeil wordt afgebogen. Het zeil mag net niet klapperen.  
Waarneming: Het vaantje geeft een hele grove indicatie: het grootzeil staat veel te strak wan-
neer de piekenval bij een gaffeltuig, of de tophoek bij een torentuig niet evenwijdig aan het 
vaantje staat. Killen: Aan het killen van het zeil zie je dat het te los staat. Het grootzeil van de 
valk begint net onder de gaffelklauw te killen, de fok aan de voorkant, 1/3 van onder. De juiste 
stand van het zeil vind je door het op deze plaatsen net niet te laten killen. Klapperen van het 
zeil op andere dan genoemde plaatsen betekent dat je zeil er niet goed bijstaat (omdat het 
bijvoorbeeld niet goed gehesen is). Het doorzetten van de piekenval, het inzetten van een 
goed passende zeillat en het verzetten van het lei-oog doet wonderen.  
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5.2 SCHOOT- HELMSTOKCOÖRDINATIE  
Laat de deelnemers op alle gestrekte koersen de meest optimale zeilstand vinden 
(de koersen hoeven niet genoemd te worden, mag wel). Let er vooral op dat tijdens 
het bedienen van het grootzeil de koers hetzelfde blijft (schoot-helmstokcoördinatie). 
Laat ze hiermee oefenen en geef een voorbeeld als het onhandig blijft gaan. 

Oefeningen 
Optimale zeilstand 
Oefen een snelle oriëntatie op de wind. Geef een koers naar een object op de wal (die boerde-
rij met dat rode dak daar) en laat daar de juiste zeilstand bij vinden. Laat de bemanning corri-
geren in termen van strakker of losser en laat zien wat goed is. 

Varianten: Andersom: neem de grootschoot over en laat de stuurman daar de juiste koers bij 

zoeken. Overleg met de bemanning. 

Observatiepunten 
Motoriek: De deelnemer kan koers houden terwijl de stand van het zeil wordt gecontroleerd 
en aangepast (schoot helmstok coördinatie). Helmstok achter de elleboog en met de vrije arm 
de schoot boven het voetblok aantrekken en met de andere arm de schoot doorhalen. Vieren: 
Helmstok achter de elleboog, beide handen achter het voetblok en hand over hand de schoot 
vieren. 
Inzicht: Afhankelijk van de koers ten opzichte van de wind moet het zeil strakker aangehaald 
of juist uitgevierd. De deelnemer begrijpt dat wanneer de wind meer van achter komt het zeil 
losser moet en wanneer de wind meer van voren komt het zeil strakker moet worden aange-
haald. 
Waarneming: Koers houden door de achtergrond in de gaten te houden, windrichting kunnen 
vinden en op een rechte koers het zeil in de juiste stand zetten. 

5.3 SCHOOTVOERING BIJ OPLOEVEN/AFVALLEN 
Laat de deelnemers nu ook tijdens het oploeven of afvallen (de termen kunnen hier 
geïntroduceerd worden) van het schip de zeilen goed bedienen. Dit wil zeggen dat 
de zeilen op ieder punt in een manoeuvre de meest optimale stand hebben. Let ook 
hier op een goede schoot-helmstok coördinatie.  

Oefeningen 
Oploeven en afvallen 

 Bedenk oefeningen waarbij de boot voortdurend van koers moet veranderen. Het inzicht in 
het aanpassen van de zeilstanden is er al en er moet nu op handigheid geoefend worden. 
Enige voorbeelden: 

 Vanuit een halve windse koers eenvoudig een slingerkoers varen ('slalommen' om de half 
windse lijn). 

 Volg het schip van een andere instructeur op een flink aantal scheepslengtes en doe pre-
cies hetzelfde als het schip voor je. 

 Volg de wal op een paar scheepslengtes afstand, volg alle krommingen in de wal. 

 Laat één deelnemer aan het roer, twee aan grootschoot en fokkenschoot, de stuurman 
mag alle kanten opdraaien, de zeilers moeten daarop reageren. 

Observatiepunten 
Motoriek: De deelnemer heeft controle over de koers en de zeilstand. De deelnemer trekt het 
zeil aan als hij ziet dat het klappert, viert de schoot als hij voelt dat het roer hard trekt, weet 
ondertussen de koers volgens opdracht te vervolgen. De deelnemer kan het roer even loslaten 
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om met twee handen de schoot aan te trekken. De deelnemer kan de schoot gemakkelijk in de 
klem zetten door de schoot ruim boven de klem vast te houden en het onderste stuk van de 
schoot (waar dan geen spanning op staat) naar beneden in de klem te drukken. Ondertussen 
ook de koers goed in de gaten houden. 
Inzicht: In opdrachten om naar een bepaald punt te varen, weet de deelnemer of er naar de 
wind toe of er vanaf gedraaid wordt, of het zeil strakker of losser moet.  
Waarneming: De windrichting kan eenvoudig worden aangewezen. De waarneming van 
koers, zeilstand en oever, obstakels en andere boten is voldoende accuraat en snel, om te 
voorkomen dat de aandacht voor het een, ten koste gaat van de waarneming voor het ander.  

5.4 STUREN MET DE ZEILEN EN MET DE HELLINGSHOEK 
Demonstreer de sturende werking van fok en grootzeil. Laat de deelnemers ervaren 
dat je daar gebruik van moet maken bij korte snelle manoeuvres. Zorg voor heldere 
opdrachten, wijs punten aan op de wal, laat een rondje varen om een ton, of een 
achtje om twee tonnen. Vermijd opdrachten als “ga nu eens halve wind zeilen”, of 
“loef op tot aan de wind”. 
Demonstreer de sturende werking van de hellingshoek van de boot bij aan de wind. 
Demonstreer dat de boot ruimer dan aan de wind onvermijdelijk loefgierig wordt. Dit 
zijn prima oefeningen als voorbereiding voor hoog aan de wind zeilen en gijpen. 

Oefeningen 
Sturen met de zeilen 

 Demonstreer de sturende werking van de zeilen door de boot halve wind met killende zei-
len te laten dobberen. Trek afwisselend de grootschoot aan of de fokkeschoot, zo dat het 
schip gaat draaien. 

 Laat de deelnemers ervaren hoe hard je aan het roer moet trekken als je afvalt zonder het 
grootzeil te vieren (begin vanuit een half windse koers) 

 Train op motoriek. Demonstreer hoe je koers kunt houden en met twee handen de groot-
schoot aan kunt trekken. Oefen op een ruim windse koers met aanhalen van de schoot en 
weer vieren. Zonder van koers te veranderen. Oefen dat met snelle wisselingen van beurt. 
Laat de deelnemers elkaar controleren op snelheid en nauwkeurigheid. 

Sturen met helling 

Zoek tot maximaal net vier Beaufort een aan de winds koers op een plek waar je de ruimte 
hebt. Zet de schoten in de klemmen en zet de helmstok vast met een landvast van de ene 
naar de ander kikker en met een lus om de helmstok. Laat de deelnemers enkel door hun ge-
wicht van loef naar lei en andersom te verplaatsen de boot van richting veranderen. 

Observatiepunten 
Motoriek: De deelnemers kunnen kort manoeuvreren om een ton en naar opgegeven punten 
op de wal. Bij afvallen schoot snel vieren en gecontroleerd veel roer geven. Bij oploeven vanaf 
voor de wind of ruime wind de manoeuvre starten met roer geven, daarna de schoot met grote 
halen binnenhalen, de helmstok los kunnen laten, maar de koers in de gaten houden en op tijd 
met het roer corrigeren.  
Inzicht: Na de actie herkennen wat er moet gebeuren is genoeg. Als de boot na de opdracht 
naar de wind toe blijkt te draaien, moet het duidelijk zijn waarom het zeil klappert en wat daar 
de remedie voor is.  
Waarneming: Na deze oefeningen moeten de deelnemers alles zien dat nodig is voor controle 
over de zeilstand, de koers en het manoeuvreren tussen aan de wind en voor de wind.  
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5.5 WINDROOS 
Praktisch moeten de deelnemers nu overal in het bezeilde gebied kunnen komen. In 
je opdrachten kun je nu de termen ‘in de wind’, ‘aan de wind’, ‘halve wind’, ‘ruime 
wind’ en ‘voor de wind’ introduceren. 

Definiëring van termen 
Term  Koers ten opzichte van de ware windrichting: 
In de wind Wind recht van voren 
Hoog aan de wind Die koers die een zo klein mogelijke hoek met wind maakt, terwijl de boot 
   goede snelheid houdt. 
Aan de wind Koers tussen hoog aan de wind en halve wind. 
Halve wind Wind van opzij 
Ruime wind Wind schuin van achter 
Voor de wind Wind recht van achter 
Binnen de wind Wind schuin van achter met het zeil aan de loefzijde (let op: klapgijp). 

Oefeningen 
Oefen het voorgaande door de deelnemer naar aangewezen punten of opgegeven koersen te 
laten zeilen. Betrek de hele bemanning hierbij. Test het zeilinzicht door bijvoorbeeld te vragen 
welke koers gevaren moet worden om naar een opgegeven punt te zeilen. Vraag naar welk 
punt gezeild moet worden bij een opgegeven koers. Vraag je bemanning voortdurend: "moe-
ten we oploeven of afvallen"; “hoe heet deze koers"; "draai je naar de wind toe of er vanaf"; 
"staat het grootzeil goed”; “staat de fok goed". Geef korte beurten en betrek de hele beman-
ning bij je opdrachten. Laat de deelnemers elkaar corrigeren. 
Situatie: ruim vaarwater met een of twee oefenboeitjes 
Uitwerking: Bovenstaande oefeningen kunnen in een later stadium ingewikkelder worden ge-
maakt. De volgende oefeningen zijn geschikt om het zeilinzicht te vergroten, en goed te com-
bineren met de oefeningen uit blok 7: 

 Een achtje varen om twee boeien, varieer in afstand en ligging. 

 Met van te voren opgegeven koers langs boei varen. 

 Met van te voren opgegeven koers én boeg (BB of SB) langs boei varen. Voor de toppers. 

Observatiepunten 
Motoriek: De deelnemers kunnen kort manoeuvreren om een ton, naar een opgegeven punt 
op de wal. Bij afvallen veel (en gecontroleerd) roer geven, en tegelijkertijd of liefst iets eerder 
schoot vieren. Bij oploeven ook weer veel roer geven, helmstok (gecontroleerd) los durven 
laten, om met grote halen de schoot binnen te halen. Ook hier in een keer naar het opgegeven 
punt kunnen draaien. 
Inzicht: Deze oefeningen vragen om een goed inzicht in de windrichting en de koersen.  
Waarneming: Deze oefeningen vragen om een alerte waarnemingen van zeilstand, windrich-
ting, koers ten opzichte van de wind, koers ten opzichte van opgegeven punt.  
 
LET OP: Voor beginners is nu de basis gelegd. Voordat je veel oefentijd en uitleg gaat steken 
in het perfectioneren van de overstag en gijp manoeuvres, moet deze basis er zo stevig inzit-
ten, dat bovengenoemde observatiepunten bijna zonder nadenken goed gaan. Liever nog wat 
trainen, dan met halfverwerkte oefenstof doorgaan. 
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6 Overstag gaan 

Van hoog aan de wind over de ene boeg naar hoog aan de wind over de andere 
boeg. Als er niet hoog aan de wind wordt gevaren, kan een opdraaiende beweging 
worden gemaakt waarbij vloeiend wordt overgegaan in de overstag  manoeuvre. 
Commando's: 
"Klaar om te wenden": waarschuwingscommando. Indien nodig ook te gebruiken in 
sloten en kanalen. Bemanning maakt zich gereed. 
"Ree": start van de manoeuvre. Fokkenschoot 10 tot 15 cm vieren (= fok killend bij). 
Grootschoot zo nodig en zo mogelijk enige decimeters aantrekken. 
"Fok bak": alleen als het nodig is. Als de boot nagenoeg in de wind ligt, de fokken-
schoot aan de oude loefzijde weer aantrekken. 
"Fok over": als de boot net door wind heen is. ‘Oude’ fokkenschoot opvieren en de 
‘nieuwe’ fokkenschoot aantrekken totdat de schoothoek net niet meer klappert. 
"Fok aan": als de boot weer wat snelheid heeft gekregen. De bemanning zet de fok 
strak. Dit moet zonder ‘rukken’ gebeuren. In de draai moet de fokkenschoot zoveel 
aangetrokken worden dat de fok geen wind vangt maar dat het klapperen belem-
merd wordt. Zo min mogelijk roer geven (alleen bij heel weinig wind of veel golfslag 
is meer roer geven noodzakelijk). Stuurman met het gezicht naar voren gaan verzit-
ten. 

6.1 BOVENWINDS PUNT BEZEILEN EN GLOBAAL OVERSTAG 
Demonstreer het niet te bezeilen gebied tussen twee (hoog) aan de windse koer-
sen. Maak duidelijk hoe je een niet bezeild punt kunt bereiken en geef punten op 
waarvoor de deelnemers aan de wind moeten varen en tenminste één keer over-
stag moeten. De term 'overstag' kan hier geïntroduceerd worden. 

Oefeningen 
Vragen of een punt al dan niet bezeild is, terwijl je vaart op andere dan aan de windse koers. 
Laat één bemanningslid een bovenwinds punt aanwijzen, waar de roerganger naar toe moet 
varen. Laat de bemanning achteraf commentaar geven. De hele bemanning werkt mee. Het is 
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belangrijk dat de fokkenist anticipeert op iedere koerswijziging. Het voorlijk mag net niet killen. 
Voortdurend moet de fokkenist dit controleren. De instructeur is hier heel alert op. 

Observatiepunten 
Motoriek: Deze inleiding toetst in feite of de deelnemers handig genoeg zijn in de boot om de 
techniek van het hoog aan de wind zeilen aan te bieden.  
Inzicht: Ook wat inzicht betreft moeten de deelnemers aan kunnen wijzen wat bezeild is en 
wat niet. Waar de wind vandaan komt, tot hoever er hoog aan de wind gezeild kan worden en 
waar de andere aan de windse lijn ligt. Zeilen de deelnemers voortdurend tegen de wind in, 
dan kun je beter terug naar de vorige oefeningen. 
Waarneming: Herkennen de deelnemers de grens tussen bezeild en niet bezeild. Varen ze 
aan de wind. Proberen ze in één keer naar het bovenwindse punt te sturen. Al het voorgaande 
moet worden gezien.  

6.2 HOOG AAN DE WIND VAREN 
Demonstreer het wezenlijke verschil tussen hoog aan de wind varen en alle andere 
koersen. Laat de deelnemers ervaren hoe je reageert op vlagen en windschiftingen 
door je koers te veranderen, de zeilen blijven in dezelfde stand. Waarom moet er 
soms hoog aan de wind gevaren worden? Hoe weet je of je hoog aan de wind 
vaart? Het aan zien komen en opvangen van een vlaag. 

Oefeningen 
Situatie: Open water met een net niet te bezeilen punt als doel. 
Uitwerking: Probeer zo dicht mogelijk bij het punt uit te komen zonder overstag. Houd de 
schoten strak, en probeer zo te sturen dat het voorlijk van de fok net niet kilt en de helling van 
de boot vrijwel constant blijft. 
Waarnemingoefening: Zelfde opdracht, maar nu zeilt de stuurman met de ogen dicht.  
 
Situatie: Open water, matige tot krachtige wind 
Uitwerking: Ga hoog aan de wind varen en doe je ogen dicht. Ga wat lager varen. Wat voel 
je? (Meer helling, meer druk op het roer). Probeer de goede koers weer te vinden. Stuur 
enigszins te hoog. Nu wordt de helling minder en de druk op het roer ook. Wat merk je in een 
vlaag en wat in een luwte? 
 
Situatie: Open water, matige tot krachtige wind. 
Uitwerking: Probeer de boot met je vingertoppen te sturen. Dit is een uitstekende oefening om 
gevoel voor het zeilen te krijgen. Laat de deelnemer eerst ervaren hoe de kracht op de helm-
stok toeneemt wanneer je afvalt, en afneemt wanneer je oploeft. Leg uit dat de vingers aan de 
helmstok zich eigenlijk als een veer moeten gedragen die steeds met dezelfde kracht aan de 
helmstok trekt. Wanneer de winddruk in een vlaag groter wordt, trekt de helmstok sterker en 
laat je hem dus gaan, de boot loeft op en geleidelijk wordt de kracht op de helmstok weer klei-
ner en trek je hem dus weer iets aan. 
 
Situatie: Vrij krachtige wind, veel golfslag 
Uitwerking: Probeer de snelste koers te vinden (iets ruimer dan hoog aan de wind, golven 
remmen schip te veel af). Laat ze het verschil voelen tussen: 1. Grootzeil goed doorgezet, fok 
te los (loefgierig). 2. Fok doorgezet, grootzeil te los (boot reageert een beetje willoos).  
Bedenk dat als het roer erg hard trekt het waarschijnlijk half omhoog staat. 

Observatiepunten 
Motoriek: Goed schrap zetten tegen helling. Schoot met veel kracht aan kunnen trekken en 
ondertussen koers kunnen houden. 
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Inzicht: Het effect van oploeven en afvallen is vanzelfsprekend. Snelheid vermeerderen en 
helling verminderen door respectievelijk afvallen en oploeven wordt helemaal begrepen, net 
als het feit dat de stand van het zeil bepalend is voor de hoogte die de boot kan zeilen. 
Waarneming: Bij het hoog aan de wind zeilen gaat het erom met zoveel mogelijk snelheid de 
hoek tussen gezeilde koers en windrichting zo klein mogelijk te houden. De zeilen moeten dus 
strak aangetrokken worden. De kunst is het voorlijk van de fok, op 1/3 van de halshoek nét niet 
te laten killen. Wanneer je attent zeilt kun je reageren op iedere vlaag en iedere schifting met 
een uitslag van de helmstok die binnen de 10 cm blijft.  
Opvangen van een vlaag: Een vlaag kun je zien aankomen aan rimpeltjes op het water of het 
scheef gaan van zeilboten die voor je varen. Probeer de vlaag op te vangen door iets hoger te 
gaan sturen. Na afloop moet dan weer wat worden afgevallen. 

6.3 OVERSTAG 
Een goede overstagmanoeuvre maak je van hoog aan de wind met het zeil over de 
ene boeg, naar hoog aan de wind met het zeil over de andere boeg. De deelnemers 
moeten zelf kunnen concluderen of de overstagmanoeuvre goed was of niet. Kijken 
ze je met bambi-oogjes aan met de vraag of de manoeuvre goed was, dan weet je 
ongezien dat ze naar de verkeerde dingen kijken (naar jou in plaats van naar de 
boot). Jij leert de deelnemers hoe ze een goede overstagmanoeuvre van een slech-
te kunnen onderscheiden.  
Let op: Wij leren de overstagmanoeuvre anders aan dan is geformuleerd in de CWO 
tekst van dit blok en in het zeilboek! De deelnemers moeten voordat ze overstag 
gaan de boot hoog aan de wind laten zeilen. Met druk op de helmstok en dus met 
helling. De boot is dan van nature een beetje loefgierig. De fok moet je dan NIET 
loslaten (kost snelheid). Voordat de wind de fok echt bak drukt haal je de fok over 
en pas nadat de boot op koers ligt trek je hem aan, zo dat de fok niet bak staat over 
de andere boeg. Dit moet je heel uitvoerig trainen. 

Oefeningen overstag 
In het perfectioneren van de overstagmanoeuvre komt het hiervoor geleerde aan bod. Om de 
manoeuvre goed aan te leren, kun je het beste trainen met verschillende oefeningen die alle 
aspecten van waarneming, inzicht en handelen aan bod laten komen. Een paar suggesties: 
Waarneming 
Oefening 1 – Hoog aan de wind 
Uitwerking: Vaar hoog aan de wind. Laat de stuurman en de bemanning het er over eens zijn 
dat ze hoog aan de wind zeilen. Hoe zie of merk je dat je hoog aan de wind zeilt? Na het 
commando ‘overstag’ geeft de stuurman aan of de hoog aan de windse lijn is gevonden. De 
bemanning controleert.  
 
Oefening 2 – Van de ene naar de andere boeg 
Uitwerking: Laat de bemanning voorspellen waar de boot hoog aan de wind zeilend naar toe 
zal varen als de boot overstag gaat. Stimuleer de deelnemers om de windrichting (de werkelij-
ke, niet de schijnbare) correct over het water aan te wijzen. Leer ze de hoek waar te nemen 
tussen de hoog aan de windse koers en de windrichting. Leer ze dezelfde hoek aan te wijzen 
van de toekomstige hoog aan de windse koers.  
 
Oefening 3 – Kijk naar je zog 
Laat de stuurman een reeks overstagmanoeuvres maken. Een deel van de bemanning contro-
leert het zog, een ander deel beoordeelt de hoog aan de windse lijn. Iedere deelnemer gaat 
drie keer vlot overstag en daarna meteen wisselen. 
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Motoriek 
Oefening 4 – Geef het goede voorbeeld en laat dit oefenen 
Ga zelf achter het roer zitten en maak een paar perfecte overstag manoeuvres waarbij je de 
speciale aandacht vraagt voor het moment van verzitten en de bewegingen met de helmstok. 
Het voordoen van veelgemaakte fouten kan verhelderend werken. Wijs het juiste punt aan op 
de wal. De stuurman draait de boot. De uitdaging is een mooie vloeiende manoeuvre te maken 
in alle opzichten: De bewegingen zijn geleidelijk en soepel (geen horten en stoten, geen ge-
bonk). De gevolgde koers is mooi en geleidelijk (geen gezoek, geen rechte stukken of ineens 
scherpe bochten). Drie keer laten doen en dan snel doorwisselen. 
 
Oefening 5 – Sturen door meer of minder helling 
Wijs een punt aan op de wal en laat de roerganger de overstagmanoeuvre daar naartoe ma-
ken. Laat de boot de ene keer scheef varen en de andere keer rechtop. Roer loslaten of weg-
drukken. Zeilt de boot aan de wind, zonder helling, dan is deze lijgierig (overigens een belang-
rijke waarneming juist voor beginners), dus moet je het roer wegdrukken. Zeilt de boot aan de 
wind met een behoorlijke helling, dan is deze loefgierig, dus kun je het roer eenvoudig loslaten. 
 
Inzicht 
Oefening 6 – Even iets heel anders… 
Nadat je een tijdje geoefend hebt met opdrachten die de waarneming en motoriek trainen, is 
het verstandig er een hele andere opdracht tussen door te gooien. Vaar hoog aan de wind en 
wijs een punt aan aan lij, haaks op de boot (dus ruime wind over dezelfde boeg). Wanneer er 
een overstagmanoeuvre wordt ingezet, weet je dat de nieuw verworven vaardigheden nog ta-
melijk vers zijn. Herhaal de oefeningen van 5.5 en zorg ervoor dat de overstagmanoeuvre een 
punt van aandacht is naast oploeven, afvallen en hoog aan de wind varen. 
 
Oefening 7 – Fok los? Dacht ik niet! 
Let op: deze handelingen zijn strijdig met de beschrijving van de CWO (in het rode blokje) 
maar wél beter: Als de roerganger “overstag” roept, houdt de fokkenist de fokkenschoot aan. 
De boot gaat draaien en de fok gaat steeds harder killen. Nog voordat de fok bak staat, haalt 
de fokkenist de fokkenschoot door naar het andere boord en trekt de schoot aan als de boot 
voldoende snelheid heeft. Natuurlijk moet de stuurman echt van hoog aan de wind naar hoog 
aan de wind sturen en weinig snelheid in de overstag verliezen. Deze fokbediening is beter 
omdat de fok nu langer helpt snelheid in de boot te houden en ook weer sneller na de overstag 
helpt snelheid te winnen. 
  
Communicatie 
Oefening 8 Stuurman 
1. Kijk of je de ruimte hebt en waar je na de overstag heen vaart. 
2. ‘Klaar om te wenden’ is een attentiesein voor de bemanning. 
3. Even voor je gaat draaien zeg je ‘ree’ (je haalt eventueel de grootschoot aan) en stuurt het 

schip de bocht om.  
4. Alleen als de fok moet helpen bij het draaien, zeg je even voor het schip recht in de wind 

ligt: ‘fok bak’. 
5. Als het zeil overkomt ga je verzitten, met je gezicht naar voren, waarbij je voor de helmstok 

langs schuift. 
6. Het commando ‘fok over’ gebruik je als je de fok niet meer bak wilt laten staan. 
7. Ligt het schip weer op de aan de windse koers dan geef je het commando ‘fok aan’ en 

wordt de fok geleidelijk aangetrokken. 
 
Oefening 9 Fokkenist 
De commando's en de betekenis daarvan voor de fokkenist. 
1. ‘Klaar om te wenden’: fokkenschoot van de lier halen maar wel vast blijven houden. 
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2. ‘Ree’: schoot vast blijven houden en pas naar de andere boeg geleiden wanneer de fok 
aanstalten maakt bak te gaan staan. De fok over de nieuwe boeg killend bijhouden tot het 
commando ‘fok aan’.  
3. ‘Fok bak’ en ‘fok over’: Worden alleen gebruikt als het schip moeilijk door de wind komt. Bij 
‘fok bak’ houdt de fokkenist de oude schoot aangetrokken terwijl het schip al met zijn neus in 
de wind ligt. ‘Fok over’ is het signaal voor de fokkenist dat de fok naar de andere kant moet. 
Fok killend bijhouden tot het commando ‘fok aan’. 
‘Fok aan’: De lijschoot geleidelijk strak trekken. 

Observatiepunten overstag 
Motoriek: Bij voldoende helling loeft de boot vanzelf op wanneer je het roer laat gaan. De 
stuurman geleidt de helmstok naar lij en voorkomt dat de bocht te scherp wordt of dat de 
helmstok buiten boord zwaait. Ligt de boot in de wind dan schuift de stuurman met het gezicht 
naar voren over de doft naar de andere boeg. De helmstok kan even losgelaten worden om de 
schoot over te pakken. De helmstok krijgt geleidelijk een steeds kleinere uitslag, totdat de boot 
precies op koers (dat is hoog aan de wind) ligt.  
Bij weinig wind kan het nodig zijn de bemanning aan de lage kant te laten zitten om de boot 
goed hoog aan de wind te laten zeilen. Rechtop zeilend is de boot immers lijgrierig. Bij weinig 
wind kan het ondanks de helling van de boot toch nodig zijn dat de stuurman de helmstuk van 
zich af moet drukken omdat de bocht anders te lang wordt. De stuurman neemt de helmstok 
mee terwijl hij over de doft schuift. 
Bij veel wind en vlagerig weer, vaar je de boot gereefd. Vaak zeil je voor de zekerheid onder 
een (te) kleine hellingshoek. Als instructeur bepaal je hoe moeilijk het wordt: Door wat hoger 
aan de wind te varen met iets meer helling wordt de overstagmanoeuvre rustiger maar vraagt 
deze meer aanwijzingen. Zorg ervoor dat je weet waar de stuurman na de overstag naar toe 
gaat sturen. Door ruimer te varen en rechterop, is de boot ook loefgierig (als het zeil vol staat), 
staat er vaak meer druk op de helmstok en moet je een grotere bocht maken met klapperende 
zeilen waardoor de boot tijdens de overstag veel snelheid verliest. Train de stuurman erop dat 
deze de schoot tijdens de overstag zeker niet loslaat. Het kan nodig zijn om de overstagma-
noeuvre uit te voeren in een kortere bocht. Dan moet er meer roer gegeven worden. 
Al deze varianten zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder je traint. Het is niet nodig 
dat je bemanning alle condities kent of heeft meegemaakt. Wanneer de manoeuvre onder de 
geldende weersomstandigheden correct wordt uitgevoerd, dan wordt deze op CWO I niveau 
voldoende beheerst. Zijn de weersomstandigheden de volgende dag anders, dan kan het zijn 
dat de overstagmanoeuvre ook weer opnieuw moet worden aangeleerd. DIT IS ZEILEN MAN! 
Onder alle omstandigheden moet het handelen feilloos gecombineerd worden met het waar-
nemen van het gedrag van de boot (meer of minder hellen, klapperen van de zeilen) en de 
koers ten opzichte van de windrichting. 
Inzicht: Was het duidelijk waar de nieuwe koers uit zou komen? Is de bemanning bij de les - 
snappen ze wat er aan boord gebeurd (geen taak van de stuurman om dit te controleren, maar 
een indicatie van de vaardigheid van de bemanning). 
Waarneming: Omgeving in de gaten gehouden? Was de weg vrij? Laat het zog geen vraagte-
ken achter? 
 
Bedenk ook hier: Wanneer een manoeuvre minder goed lukt, dan is het de kunst te ontdekken 
waardoor dat komt. Onhandigheid in de bewegingen, gebrek aan inzicht, of te weinig gezien. 
Ga niet eindeloos oefenen op hetzelfde, maar trek een conclusie en doe een voorstel om spe-
cifiek op een vaardigheid te trainen. Als je aan het denken wordt gezet zie je niet veel, probeer 
je juist veel te zien dan gaat het denken weer niet zo goed. 
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7 Opkruisen in breed vaarwater 

Goed hoog aan de wind varend en zonodig overstag gaand een in de wind gelegen 
punt aanzeilen. 

7.1 LAVEREN 
Op breed vaarwater leer je de deelnemers een reeks overstagmanoeuvres maken.  

Oefeningen laveren 
 Kruisrak in vaargeul, of langs de oever van het meer. 

 Kruisrak in een brede rustige vaart. 

 Bovenwinds gelegen punt aanwijzen en in hoog tempo opdracht tot overstaggaan geven. 

Techniek laveren 
Algemeen: Vaar hoog aan de wind met voldoende snelheid om zoveel mogelijk hoogte te win-
nen. 
Smal vaarwater: Pal in de wind: Vaar iets ruimer en win hoogte door het schip in een lange 
vloeiende overstag uit te laten lopen. Lange slag korte slag: In de lange slag kun je hoog aan 
de wind varen en een lange overstag maken, in de korte slag snelheid maken (ruimer varen) 
en een korte snelle overstag. 
Omgeving: Houd andere boten in de gaten. Bedenk dat je als kruisend schip als regel voor 
anderen moet wijken. Kies de slagen zo dat je geen last hebt van andere schepen. 

Observatiepunten Laveren 
Motoriek: Zie overstaggaan. Dus: Soepel verzitten, controle over de helmstok, grootzeil mini-
maal laten klapperen, maar nu dus in een reeks manoeuvres vlak achter elkaar. 
Inzicht: Zie overstag gaan. Dus: Was het duidelijk waar de nieuwe koers uit zou komen? Wist 
de bemanning wat er ging gebeuren. Is het inzicht in de manoeuvre gedeeld met de beman-
ning? Zie ook commando’s. 
Waarneming: Idem. Omgeving in de gaten gehouden? Was de weg vrij? 
Kortom: Dit blok kan als voldoende worden afgerond, wanneer een reeks overstagmanoeuvres 
vlak achter elkaar, zo worden uitgevoerd dat de boot voldoende snelheid houdt en hoog aan 
de wind vaart. De overstagmanoeuvres gaan van hoog aan de wind naar hoog aan de wind. 
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8 Gijpen 

Aan zien komen wanneer er gegijpt moet worden. De stuurman attendeert de be-
manning op de komende gijp. Het overkomen van het zeil moet pal voor de wind 
gebeuren. Na de gijp zit de stuurman aan de hoge zijde. Het schip moet een vloei-
ende koers blijven varen. ‘Nieuwe’ fokkenschoot wordt gepakt. Eventueel opnieuw 
fok te loevert zetten. Direct voor en na de manoeuvre moet de zeilstand juist zijn. 
Met name het vieren van de schoot moet snel gebeuren. 

8.1 GLOBAAL GIJPEN 
Laat de deelnemers het moment van gijpen bepalen door te letten op: het doodval-
len van de fok, schuimstrepen over de golven, het vaantje.  

Oefeningen globaal gijpen 
 Laat de deelnemers bij niet al te veel wind (3 Beaufort) rustig klapgijpend van ruime wind 

met het zeil over de ene boeg, naar ruime wind met het zeil over de andere boeg sturen. 
Laat ze alle signalen herkennen. 

 Bij meer wind (5 Beaufort) zelfde oefeningen maar met voldoende dichtgereefd zeil. 

 Laat deelnemers voorspellen bij een voor de windse koers of er bij een koerswijziging wel 
of niet gegijpt moet worden. 

Voor de windoriëntatie is het belangrijk dat de deelnemers daadwerkelijk gijpen. De afwerking 
komt later. Als instructeur bewaak je de veiligheid: 

 Zit iedereen in de kuip. 

 Kan de boot oploeven zonder een andere boot of de oever te rammen. 

 Voorkom dat de giek met een harde klap tegen het want slaat. 

 Zit er voldoende ruimte op de schoot om de impact van de gijp te beperken. 

Observatiepunten globaal gijpen 
Waarneming: Schuimstrepen over het water; doodvallen van de fok; omhooggaan van de giek 
bij ‘binnen de wind zeilen’; omkrullen van het achterlijk. 
Inzicht: Herkennen van de noodzaak tot gijpen. Begrippen kennen als ‘gijpen’, ‘binnen de 
wind zeilen’, ‘klapgijp’ en ‘fok te loevert’. 
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Motoriek: De deelnemers kunnen op ruime en voor de windse koersen de boot goed recht-
door laten varen. Ook bij hogere golven. Ze kunnen een kaarsrechte koers handhaven en on-
dertussen naar het zeil, het vaantje, het zog, de golven en de grootschoot kijken. Ze oefenen 
op ruim windse koersen met het rechtdoor sturen en het met grote halen aantrekken van de 
grootschoot en deze weer te vieren, zonder de handen te branden. 

8.2 GIJPEN 
Laat de deelnemers oefenen met het gijpen. Zorg voor een realistische situatie. Dus 
steeds zelfstandig laten ontdekken of en waar er gegijpt moet worden. De stuurman 
moet én het roer bedienen én de schoot. In principe nog geen aandacht voor gijpen 
vermijden door overstag (CWO II niveau) 

Techniek gijpen 
Gijpen op een rechte koers: Je vaart ongeveer voor de wind. Je vaart ongeveer recht voor 
de wind. De fok valt dood in de luwte van het grootzeil. Blijf rechtdoor varen en neem een punt 
op de wal om te controleren of je rechtdoor blijft varen. Waarschuw voor de gijp met het sein: 
'klaar om te gijpen'. Ga aan de toekomstige loefzijde zitten, terwijl je koers houdt. Stuur met je 
zij zodat je beide handen vrij hebt voor het binnenhalen en vieren van de schoot. Geef het 
sein: 'Gijp'. Nu met lange halen en beide handen de grootschoot inhalen, boven het voetblok, 
terwijl je op koers blijft. Als het zeil overkomt de grootschoot direct vieren door de schoot met 
één hand naar het blok te geleiden, terwijl je met je andere hand tijdig de helmstok pakt en het 
schip op koers houdt. Na het gijpen wil de boot oploeven. De best te controleren gijpen maak 
je pal voor de wind. Het zeil komt dan over door de snelheid die je er tijdens het binnenhalen 
aan hebt gegeven.  
Gijpen in een bocht: Bij het gijpen in de bocht wordt het grootzeil al binnengehaald als je rui-
me wind vaart. Ga verzitten. Tijdens het binnenhalen van de grootschoot val je af naar voor de 
wind, gijp en laat de schoot direct weer vieren. Je draait door tot ruime wind over de andere 
bocht en zet je zeil weer goed. 

Oefenstof gijpen 
Voor de wind varen: Ga voor de wind varen. Demonstreer dat de helmstok naar lij gaat als je 
hem loslaat. Laat nu de deelnemer verzitten en sturen met de zij (zonder handen aan de helm-
stok). Laat hem oploeven en weer terugkomen voor de wind; binnen de wind sturen (niet te 
ver!) en weer voor de wind komen. De deelnemer kan het schip helemaal in de hand houden 
zonder de helmstok vast te houden en heeft beide handen vrij om de schoot binnen te halen. 
Laat een koers zoeken waarop net niet gegijpt kan worden, om te oefenen in het snel binnen-
halen en weer vieren van het zeil. Stuur tijdens bespreking halve wind zodat je geen hoogte 
verliest. Dan heb je een langer gesloten blok waarin je veel gijpoefeningen kunt doen. 
Balans in het schip: Laat zien hoe belangrijk de gewichtsverdeling is aan boord. Herhaal de 
vorige oefening met de bemanning aan lij en de bemanning aan loef. Laat een gijp uitvoeren 
waarbij de bemanning aan de nieuwe lijzijde blijft zitten en een waarbij de bemanning naar de 
nieuwe loefzijde verhuist. Laat de stuurman het verschil benoemen.  

Observatiepunten gijpen 
Waarneming: De stuurman kan de juiste koers vinden. Hij herkent te hoog varen of juist te ver 
binnen de wind varen. De stuurman kan rechtdoor blijven varen en de omgeving rondom in de 
gaten houden, evenals de zeilstand en de bewegingen van de bemanning.  
Inzicht: Voor de wind zeilend weet de stuurman of er gegijpt moet worden bij een koerswijziging.  
Motoriek: De stuurman kan rechtdoor blijven zeilen tijdens het verzitten, en tijdens het dicht-
halen en weer vieren van de schoot. Sturen met de zij; corrigeren van oploefend effect na de 
gijp. 
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9 Afvaren van hoger wal 

Met de kop (nagenoeg) in de wind gaan liggen. Zonodig verhalen. Iemand/iets er-
voor zorg laten dragen dat het schip niet tegen de wal komt. Landvast(en) losma-
ken, opschieten en paraat opbergen. Bemanning evenredig over SB en BB verde-
len. Stuurman aan de helmstok aan de toekomstige loefzijde. 
Schoten goed los. Goed uitkijken voor een veilige afvaart. Afzet van de wal naar de 
gewenste (grootste hoek schip/wal) richting (bij langswal ook vooruit) of recht ach-
teruit. Zonodig fok bak. Afduwer gaat aan de loefzijde van de fok naar de kuip. 

9.1 AFVAREN VAN HOGERWAL 
Laat de deelnemers zelfstandig oefenen met afvaren. Zorg ervoor dat je weet wat 
de stuurman van plan is. De experimenteerruimte hangt hier sterk af van het voor-
komen van schade aan de boot (krasjes) of persoonlijk letsel bij het afhouden. In 
principe nog geen aandacht besteden aan deinzend afvaren (CWO II niveau). 

Techniek wegvaren van hogerwal 
Waar komt de wind vandaan? Hoe lopen de aan de windse koersen? 
Rechtstreeks volvallen.  

 Bekijk eerst of je genoeg ruimte hebt om veilig weg te kunnen varen.  

 Zorg ervoor dat je schoten vrij zijn (bijvoorbeeld door de giek omhoog te duwen).  

 Kijk of er geen schip aankomt. Bij voorkeur over de grootste hoek volvallen.  

 Houd het roer voor deinzend schip, ook wanneer de boot niet achteruit wordt geduwd. Zo 
helpt het roer mee om een bocht van de wal af te maken en kun je beter draaien zonder 
snelheid te maken.  

 Zet – indien nodig – de fok bak.  

 Als je ver genoeg gedraaid bent, laat je het grootzeil wind vangen, zodat de boot snelheid 
vooruit krijgt. 

Volvallen vanaf een langswal. Ook hier gelden bovenstaande punten, met dit verschil dat je 
bij het afduwen het schip nu voorwaartse snelheid moet geven, om te voorkomen dat de ach-
terkant terugdrijft naar de kant (roer voor deinzend schip is nu niet handig).  
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Verhalen. Ligt de boot in een situatie waarin er te weinig ruimte is om veilig te kunnen wegva-
ren dan zul je de boot eerst moeten verhalen (zie 2.1). 

Oefenstof wegvaren van hogerwal 
Volvallen over welke boeg? Situatie: Veel ruimte, weinig scheepvaart. Hogerwal met de wind 
recht op of enigszins scheef op de wal. De boot ligt afgemeerd. Vraag waar de wind vandaan 
komt. Laat de twee aan de windse lijnen aanwijzen door de deelnemers. Als de wind niet recht 
op de wal staat, is een van de lijnen de gunstigste. Vraag welke en vraag waarom. 
Fok bak. Situatie: Varend, veel ruimte, weinig scheepvaart. Laat de stuurman de boot recht in 
de wind sturen. Geef de fokkenist de opdracht om door fok bak te trekken, de boot in de door 
jou aangewezen richting te drukken. Geef bij het afvaren de fokkenist de opdracht om de fok 
bak te trekken nadat de fokkenist aan de stuurman heeft gevraagd waar deze naartoe wil. 
Afduwen. Situatie: Hogerwal, liefst enigszins in de luwte. De boot ligt aan een lange voorland-
vast. Laat iedereen oefenen met afduwen. Pak het voorstag vast, zet een voet op het dek en 
de andere voet op de kant en duw de boeg rustig in de gewenste richting.  

Observatiepunten afvaren van hogerwal 
Inzicht: De deelnemer kan de aan de windse lijnen aanwijzen. De deelnemer kan voorspellen 
hoe ver de schoot gevierd moet worden om te voorkomen dat de boot weer terug de wal in 
zeilt. De deelnemer kan het voordeel van volvallen ‘onder de grootste hoek’ uitleggen. 
Waarneming: Voor, tijdens en na de manoeuvre kan de deelnemer systematisch de volgende 
zaken in de gaten houden: Andere scheepvaart, koers van de boot, stand van het zeil, onder-
steunende werking van de fok.  
Motoriek: Voor het zeilen zelf zijn er geen nieuwe vaardigheden nodig. Als bemanningslid 
moeten de deelnemers de boot in de gewenste richting en met de gewenste snelheid (voor of 
achteruit) kunnen afzetten en aan boord stappen. 
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10 Onder toezicht aankomen aan hoger wal 

In principe aan de wind aankomen. Een stukje tegen de wind in ‘opschieten’ is toe-
gestaan. De snelheid wordt geregeld met de zeilen. De instructeur kan aanwijzingen 
geven om de aanleg veilig te laten geschieden. 

10.1 SNELHEID REGELEN AAN DE WIND 
Laat de deelnemers oefenen met het zeilen met minimale snelheid. Stilliggen en 
aanspringen. 

Techniek snelheid regelen aan de wind 
Er zijn twee mogelijkheden: 1. Met het roer. Hoog aan de wind zeilen en met aangetrokken 
schoot nog iets meer of iets minder naar de wind toe sturen. 2. Met de schoot. Op een aan de 
windse (vaste) koers het zeil meer of minder losser laten. 

Oefenstof snelheid regelen aan de wind 
Met de schoot: Laat de deelnemers elk op een aan de windse koers de snelheid regelen door 
de schoten te vieren en weer aan te trekken. Vaar langs een ton zodat ze de snelheid kunnen 
bepalen. Varieer met de hoogte aan de wind en laat steeds experimenteren op een rechte 
koers. De deelnemers leren dat als je te ruim vaart, het zeil niet meer helemaal kan klapperen 
en dat als je te hoog vaart en stil komt te liggen, de boot enorm gaat verlijeren. 
Met het roer: Laat de boot een hoog aan de windse koers varen en geef opdracht om de 
snelheid van de boot met het roer te regelen. Door meer naar de wind te sturen de boot lang-
zamer laten varen, door weer wat af te vallen snelheid op te bouwen. 

Observatiepunten snelheid regelen aan de wind 
Inzicht: Principe van het windvrij maken van het grootzeil en het net niet laten klapperen van 
het zeil bij aanspringen, moeten de deelnemers begrijpen en dat moeten ze ook in de praktijk 
kunnen laten zien (overtrekken van het zeil moet dus voorkomen worden en geen twijfels bij 
een zeil dat niet meer wil klapperen omdat de boot een te ruime koers vaart).  
Waarneming: De werkelijke windrichting wordt goed gezien. Koers, snelheid en het al dan niet 
killen van de zeilen (grootzeil én fok) worden systematisch waargenomen. Dat wil zeggen: Je 
kunt aan de manier van varen zien dat er goed gereageerd wordt op de waarnemingen. 
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Motoriek: Zitten de deelnemers op de juiste plek om alles te overzien? Gaat het aantrekken 
en vieren van de schoot handig? Blijft de boot op koers wanneer er nagedacht, gekeken of de 
schoten aangetrokken dan wel losser gelaten worden? 

10.2 VINDEN VAN DE SLIPKOERS 
De deelnemers leren aan de wind naar een opgegeven punt te zeilen. Laat de deel-
nemers zich op de werkelijke windrichting oriënteren. Geen trucjes aanleren. Niet 
werken met de dwarspeiling. Laat ter afwisseling oefeningen als genoemd in punt 
4.5 doen. Laat de hele bemanning meedenken; als je een opdracht niet zelf hoeft uit 
te voeren is hij vaak veel gemakkelijker op te lossen! 

Techniek vinden van de slipkoers 
Voor het vinden van de slipkoers kun je een aantal hulpmiddelen geven: 

 Laat de stuurman een hoog aan de windse koers zeilen en vraag je bemanning of zij het 
eens zijn met de koers van de stuurman. 

 Ga zelf in de boot staan en wijs met je hele arm in een groot gebaar precies aan waar de 
wind vandaan komt. Laat zien dat deze minder voorlijk invalt dan wat het vaantje aanwijst. 
Laat zien waaraan je de richting van de werkelijke wind herkent. Maak dus onderscheid tus-
sen werkelijke wind en schijnbare wind. Is niet moeilijk te begrijpen! 

 Blijf staan en blijf wijzen naar de werkelijke windrichting. Wijs nu met je andere arm naar het 
punt op de wal waar de boot naartoe zeilt. Maak grote gebaren en wijs steeds naar de hori-
zon en niet naar de boot. Mensen moeten leren buiten de boot te kijken en niet in de boot. 

 Meet de hoek tussen de werkelijke windrichting en de koers van de boot. Laat zien hoe je 
met je ene arm – terwijl je met je andere arm de werkelijke windrichting blijft aanwijzen – de 
gezeilde hoog aan de windse koers aanwijst en afwisselt met het schatten van de hoog aan 
de windse koers na de overstag.  

 Vraag je bemanning of ze het eens zijn met de schatting en laat de boot door de stuurman 
overstag gaan. Nu kan iedereen aan boord de schatting controleren. 

Oefenstof vinden van de slipkoers 
Punt op een hogerwal. Laat de deelnemers om beurten (hoog) aan de wind naar een opge-
geven punt op de wal varen. Zorg ervoor dat er weinig andere boten in de buurt zijn. Dit is het 
gemakkelijkste omdat a) de boot nooit bovenwinds van de hogerwal kan komen (hopen we) en 
b) elke oever de oriëntatie gemakkelijker maakt. Het geeft niet dat de deelnemers gebruik ma-
ken van de ervaringen van hun voorgangers (in de zin van “bij die boom overstag was te 
vroeg, dan vaar ik nu iets verder door”). 
Aan de wind langs een boei varen. Zoek de ruimte op het meer en laat de deelnemers om 
beurten vanuit een willekeurige positie aan de wind langs een boei varen en vraag om er aan 
de wind, maar benedenwinds zo langzaam langs te varen dat de bemanning de boei even kan 
vasthouden… Zorg ervoor dat de uitdaging en het tempo groot is. Laat je bemanning bijvoor-
beeld timen. Wissel meteen na het passeren en laat de deelnemers zelf de ruimte die ze nodig 
denken te hebben bepalen. De deelnemers moeten vanuit elke positie, bovenwinds en bene-
denwinds, kunnen bedenken hoe ze de boot aan de wind langs de ton kunnen sturen. Maak 
het spannend door spelletjes te verzinnen. Laat iedereen meedenken. Degene die het weet 
mag het doen. Daarna degene die het niet zo zeker weet, maar dan houdt iedereen zijn mond. 
Tip: Deze oefening doet een beroep op inzicht. Geef de stuurman en de bemanning geen tijd 
om na te denken. Dan wordt het alleen maar moeilijker. Geef opdrachten. Zien ze niet meteen 
dat ze bovenwinds varen? Stuur ze dan naar een plek benedenwinds. Stel hoge eisen aan de 
uitvoering van alle manoeuvres. Test voortdurend of ze weten waar de wind vandaan komt en 
of ze (nog) weten waar het punt licht waar ze aan de wind naartoe moeten varen. Zo verleg je 
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de aandacht van de deelnemers van het trainen op inzicht, naar het trainen van waarneming 
en motoriek. 

Observatiepunten vinden van de slipkoers 
Deze oefeningen zijn elementair. Worden ze niet beheerst, dan kun je beter even een paar 
stappen terug en door oefenen op windoriëntatie en schootvoering bij oploeven en afvallen en 
eventueel de overstag en gijpmanoeuvres beter dooroefenen. Op dit niveau moeten deze ba-
sistechnieken er zo goed inzitten dat alle aandacht kan uitgaan naar het vinden van die hoog 
aan de windse koers op een opgeven punt. 
Inzicht. Deze oefeningen worden beheerst, wanneer de deelnemer gijpen en overstagma-
noeuvres herkent, weet wanneer er opgeloefd wordt of moet worden afgevallen. 
Waarneming. De deelnemer ziet het zeil klapperen en handelt ernaar, voelt het roer te hard 
trekken en viert dus de schoot. De waarneming en het inzicht is zo snel dat alle aandacht naar 
het probleem van het vinden van de aan de windse koers uit kan gaan.  
Motoriek. Goede schoot helmstok coördinatie. Stuurman glijdt niet weg, houdt overzicht, be-
weegt zich rustig en beheerst. 

10.3 AAN DE WIND AANKOMEN 
De deelnemers hebben de boot zelf – onder begeleiding – aangelegd. Het zwaarte-
punt ligt op de veiligheid van de bemanning tijdens het aanleggen, het op tijd weg-
draaien en het in de gaten houden van de andere boten.  

Techniek aan de wind aankomen 
Er zijn drie technieken die in principe mogen worden gecombineerd: 
1. Opschieter. Dit is de eenvoudigste. Stuur de boot met een snelle roerbeweging recht tegen 

de wind en geef het roer maximale uitslag naar de andere kant wanneer de snelheid te 
groot blijkt. Dit is voor de instructeur een lastige manoeuvre omdat alles heel snel gaat en 
de tijd om te corrigeren erg gering. Bij voorkeur oefenen bij een oefenboeitje op het meer 
en niet bij een steiger. 

2. Sliplanding. Zeil iets ruimer dan hoog aan de wind naar het punt waar je wilt aanleggen en 
regel de snelheid van de boot door de schoten te vieren. Houdt er rekening mee dat met 
het afnemen van de snelheid de wind ruimer inkomt en het zeil dus weer meer wind vangt 
(dit hoef je niet allemaal uit te leggen).   

3. Hoog aan de wind met killend voorlijk naar het gewenste punt toe kruisen. 
Bij aankomen aan de wind moet de veiligheid van boot en bemanning goed in de gaten ge-
houden worden: 
 Te snel of te langzaam varen. De stuurman draait op tijd en onder de goede hoek weg bij 

teveel snelheid en versnelt de boot bij te weinig snelheid. 
 Andere boten. De stuurman houdt de andere boten in de gaten en zorgt ervoor dat deze 

geen hinder ondervinden van de manoeuvres 
 De landvast is al op kikker belegd. De afstapper gaat, met landvast in de hand, pas op het 

laatste moment het voordek op (uit oogpunt van veiligheid en minder windvang). De boot 
afhouden aan de voorstag of met de voet op het stevenbeslag. Nooit hand of voet tussen 
steven en kade. 

Oefenstof aan de wind aankomen 
Aan een steiger: Zoek een rustig plekje zonder al te veel windschiftingen. Doe de manoeuvre 
eerst op de uitgekozen plek zelf voor, zodat je de omstandigheden kent. Geef de opdracht om 
aan te leggen. Laat iedere deelnemer twee pogingen doen en daarna wisselen, ook al misluk-
ten beide pogingen. Maak van de sliplanding geen principekwestie. Kruisend naar het punt is 
ook goed. Overhalen, een extra slag of een ruk aan het roer is ook goed. 
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Aan een boei: Dit heeft niet de voorkeur, maar de Luts is smal en de Woudsender Ee en de 
Slotervaart druk. Vaak kan het niet anders dan op een boei. Zorg ervoor dat je de ruimte hebt 
en liefst de enige boot die op die boei oefent. Net als bij de steiger is het de bedoeling dat de 
punt van de boot bij de boei stilligt. Laat een bemanningslid naar voren gaan. Te hard? Dan op 
tijd wegdraaien. De boot mag de boei niet raken! 
Opmerking: Het is absoluut niet instructief een deelnemer die te hard aanlegt gewoon door te 
laten varen omdat het toch maar een zachte wal is. 

Observatiepunten aan de wind aankomen 
Aankomen aan hogerwal wordt vaak gezien als de onderscheidende vaardigheid voor het al 
dan niet kunnen uitgeven van het CWO I diploma. In feite ligt het onderscheid bij de voorgaan-
de oefeningen. De beheersing van de basisvaardigheden (oploeven, afvallen, overstaggaan 
en gijpen) moet op een zodanig hoog niveau zitten dat alle aandacht van de deelnemer uit kan 
gaan naar het aanleggen van de boot. De instructeur moet de aanwijzingen die nodig zijn voor 
het aanleggen, afstemmen op de drukte van het vaarwater en de hoeveelheid wind.  
Inzicht: Zelfstandig herkennen of er sprake is van een hogerwal. Zelfstandig een aan de wind-
se weg naar het doel kunnen vinden. Daarbij maakt het niet uit of er onderhaalt moet worden 
of nog een keer overstag gegaan moet worden. De verschillende technieken (opschieter, slip-
landing of kruisen) mogen door elkaar worden gebruikt. 
Waarneming: De deelnemer kan de wind, de snelheid, de bemanning en de andere boten 
adequate aandacht geven. 
Motoriek: Goede schoot-helmstok coördinatie. Stuurman glijdt niet weg, houdt overzicht, be-
weegt zich rustig en beheerst. 
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11 Afmeren op de eigen ligplaats 

Het schip op de eigen ligplaats kunnen afmeren. Stootkussens zonodig gebruiken 
om beschadigingen te voorkomen. De juiste knopen en steken moeten worden ge-
bruikt. 

11.1 AFMEREN EN ONTMEREN 
De deelnemers moeten de boten zelfstandig af kunnen meren in de box bij ons voor 
de deur, langswal en in de scheve boxen halverwege de Luts richting meer. 

Techniek afmeren en ontmeren  
Algemeen: Zorg ervoor dat het schip bij af- en ontmeren vrij blijft van palen en wal. Hang 
stootwillen uit op de plek waar de boot de wal raakt. Maak eerst de lijnen aan loef vast (en bij 
vertrek het laatste los). Gebruik vaarboom en/of landvasten om de boot te sturen. Afhankelijk 
van de plek moet de helmstok wel of niet geborgd worden. Knopen en steken: Kruisslagen om 
kikker met halve steek, twee halve steken waarvan de eerste slippend, mastworp en paal-
steek. 
LET OP: Nagelbank, mast, kikkers op de mastwangen, wantputtings, stagen en lieren zijn 
NIET bedoeld om de boot aan af te meren… Geen landvasten of stootwillen aan bevestigen!  
LET OP: Voor het  achterlaten van de boot en voor het wegvaren altijd de boot schoonmaken! 
Box bij de Ulepanne: Voorlandvast zit vast aan kikker. Deze kan in de ankerbak. Maak de 
punt van de boot vast met de lijn op de wal. Haak de karabijnhaak aan de putting voor op het 
dek. Achter zijn er twee opties: Optie 1 – Trek eenvoudig de achterlandvast om de palen en 
beleg ze op de kikker op het voordek. Optie 2 – Haal de achterlandvast om de palen en beleg 
ze op de kikkers van de achterlandvast. De helmstok hoeft niet gefixeerd te worden. 
Scheve boxen verderop: Leg de bakboord achterlandvast om de achterste paal. Vaar de 
boot zo naar binnen dat de hartlijn van de boot een hoek van 45 graden met de kade maakt. 
Haal de voorlandvast door de ring op de kant, terug langs de andere kant van het voorstag en 
beleg deze op de kikker op het voordek zo, dat de boeg zeker 30 centimeter van de wal af is. 
Trek nu de bakboord achterlandvast helemaal strak en beleg deze op de kikker. Ga rechtreeks 
vanaf deze kikker, met dezelfde lijn naar de stuurboord paal en beleg de lijn op de paal met 
een mastworp. Gebruik tot slot de jaaglijn om vanaf de paal (met een mastworp) een spring te 
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leggen naar de kikker op het voordek. Leg de jaaglijn in de ankerbak. Het klopt dat je de stuur-
boord achterlandvast niet gebruikt! De helmstok hoeft niet gefixeerd te worden. 
Langswal voorbij de Heen&Weer: Beleg twee stootwillen op het breedste punt van de boot 
met een mastworp aan de paaltjes van de dekondersteuning. Beleg de achterlandvast op een 
ring achter de boot en de voorlandvast op een ring voor de boot. Meer de boot met behulp van 
een achterspring (vanzelfsprekend belegd op de achterste kikker) zo af dat de boot keurig pa-
rallel aan de wal ligt. Gebruik de achterlandvast die je niet nodig hebt om de helmstok vast te 
zetten (in verband met de mogelijkheid dat het roer dwars op de boot ligt en de helmstok bui-
ten boord steekt).  
Naast een andere Valk of naast de Fox: Beleg twee stootwillen op het breedste punt van de 
boot. Voorlandvast beleggen op de kikker van de andere boot, achterlandvast om de kikker 
van de andere boot halen en beleggen op de kikker van de eigen boot. Maak een achterspring 
door een mastworp in het uiteinde van de achterlandvast te maken en de voorlandvast met 
twee halve steken waarvan de eerste slippend, vast te maken in de lus van de achterlandvast. 
Gebruik de jaaglijn voor het leggen van een voorspring.  
LET OP: Altijd de boot afmeren met twee landvasten en twee springen. Landvasten NIET be-
leggen op lieren, nagelbank, wantputting of verstaging.  
LET OP: Niet meer dan DRIE boten naast elkaar!  

Oefenstof afmeren en ontmeren 
Dagelijks bij wegvaren en afmeren en als alternatief programma bij windstilte en bij 
storm: Laten we welwezen. Dit zijn de vervelende klusjes waar jij meestal ook geen zin in 
hebt. Het duurt lang en iedereen wil naar de wc of naar de koffie. Net als bij de uitdagender 
manoeuvres moet je het gewoon organiseren om het spannend te maken: 
Oefen als onderbreking tijdens het zeilen de verschillende knopen en steken, net zolang tot 
iedereen ze kent. Laat – ook als onderbreking – de bemanning alvast nadenken over hoe de 
boot netjes afgemeerd moet worden. Maak er een serieus item van. Verdeel al ver van te vo-
ren de taken alsof het om een hele moeilijke manoeuvre gaat. Maak het kunstmatig spannend. 
Neem de tijd op vanaf het afstappen tot en met het schoon en goed afgemeerd achterlaten 
van de boot.  
Verlies geen tijd door de deelnemers te laten denken. Jij hebt de regie. Jij bepaalt waar de 
stootwillen vastgemaakt moeten worden hoe de landvasten en springen moeten lopen en met 
welke steken ze belegd moeten worden. Taakverdeling: 1. Zeilen netjes opbinden, schoten 
opschieten en ophangen. 2. Stootwillen vastmaken. 3. Landvasten en springen beleggen en 
de boot netjes en recht neerleggen. Alle spullen van de bemanning in het vooronder (of van 
boord aan het eind van de zeildag). 4. Dek, kuip en kastjes schoonmaken. 5. Elkaar helpen. 
LET OP: Jij bent degene die de kwaliteit controleert. Door zelf weg te lopen geef je aan dat 
deze oefening eigenlijk onwaardig is. Blijf er bij tot alles er op en top bijligt. Dit is een belangrijk 
aandachtspunt. Onze boten horen er altijd prima bij te liggen! 
 

Observatiepunten afmeren en ontmeren 
Inzicht: Gewoon de landvasten en springen volgens bovenstaand model aanleren. Zelf na-
denken is hier niet gewenst. 
Waarneming: Kunnen herkennen van de drie situaties bij de Ulepanne 
Motoriek: Kikker beleggen, mastworp, paalsteek en twee halve steken waarvan de eerste 
slippend, moeten moeiteloos kunnen worden gelegd. 
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12 De noodzaak van het reven onderkennen 

Aan kunnen geven wanneer de noodzaak bestaat om te gaan reven. Dit kunnen 
aangeven aan de hand van: schip, zeilwater, windkracht en geoefendheid van de 
bemanning. Het reven zelf hoeft niet gekend te worden. 

12.1 REVEN 
Vanaf windkracht 4-1e rif, kracht 5-2e rif, windkracht 6-2e rif en meer schipperen en 
minder lesgeven, kracht 7 - niet meer zeilen.  

Techniek bepalen van noodzaak tot reven 
Of je reeft hangt van de volgende factoren af: 
1. Instructeur. Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid van boot en bemanning. Als je on-

rustig wordt, merkt de bemanning dat ook. Dan moet je reven. Je kunt onrustig worden 
vanwege instabiele weersomstandigheden, wispelturig presterende bemanning of een ge-
brek aan ervaring bij jezelf, zeiltechnisch of lesgeeftechnisch.  

2. Bemanning. Ben je als instructeur zeker van je zaak, dan kun je hardere wind ook gebrui-
ken om de deelnemers te leren netter te zeilen. Door alert te reageren, gedraagt de boot 
zich rustiger en kun je het reven nog even uitstellen. 

3. Boot, vaarwater, temperatuur. Goed onderhouden boten kun je zwaarder belasten, op ruim 
vaarwater is hulp vaak ver weg en koude lucht is zwaarder dan warme. Dat zijn belangrijke 
factoren die bepalen of je al dan niet reeft bij dezelfde windsnelheid (snelheid geen 
kracht). 

Oefenstof reven 
Maak je bemanning deelgenoot van je beslissing. De instructeur moet varend een rif kunnen 
zetten met beginners aan de helmstok. 

Observatiepunten reven 
Inzicht: Voor mensen met CWO I kielboot is windkracht vier te veel om zelfstandig te varen. 
Waarneming: Zelfstandig beoordelen hoe hard het waait.  
Motoriek: Reven hoeft niet te worden beheerst.  
LET OP: Voor beginnende zeilers is het herkennen van het moment van reven tevens een sig-
naal om niet zelfstandig het water op te gaan.



CWO Kielboot I Praktijk    53 

 

ûlepannezeilvakanties 

 

13 Toepassing van de reglementen 

De uitwijkregels voor het eigen vaargebied kunnen toepassen. Een uitwijkmanoeu-
vre dient tijdig te worden ingezet. De bemanning mag waarschuwen voor andere 
scheepvaart. 

13.1 BPR 
Regels: Leg de meest voorkomende regels (en de eventuele logica die er achter zit) 

van het Binnenvaart Politie Reglement uit. Let door de week heen op de toepassing 
hiervan. Blijven herhalen. 
Wijken: Leg uit dat je ruim op tijd moet wijken, demonstreer hoe je ziet of een aan-

varing dreigt. Vertel hoe je kunt wijken: afvallen, oploeven, overstag en vertragen. 

Oefenstof BPR 
Situatie: Niet te druk open vaarwater. 
Uitwerking: Spreek met een andere instructeur af om bij elkaar te blijven varen en laat enkele 
BPR-situaties zien. Laat consequent zien dat je ruim op tijd moet wijken. Het anticiperen is bij 
het zeilen echt heel belangrijk! Demonstreer hoe je via een achtergrondspeiling heel ruim van 
te voren kunt zien of een aanvaring dreigt. Laat verschillende manieren van wijken zien: afval-
len, oploeven, overstag, snelheid minderen. Wanneer is welke geschikt? 
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Theorie CWO I 

1 Schiemanswerk 

De volgende knopen en steken kennen en op verzoek kunnen leggen: achtknoop, 
twee halve steken waarvan de eerste slippend, paalsteek, reefsteek (= platte 
knoop), het beleggen op klamp, nagel of kikker. Tevens moet een tros kunnen wor-
den opgeschoten. 

1.1 SCHIEMANNEN 
De eerste instructiedag de belangrijkste beleggingen en steken voordoen en laten 
oefenen. Laat duidelijk zien hoe de steek 'gebroken' wordt. 

Oefenstof schiemannen 
Situatie: Op ieder moment dat een bepaalde steek of belegging wordt gebruikt. Als afwisseling 
tijdens het zeilen. 
Uitwerking:  Beperk je tot de meest gebruikte steken. Het beleggen van een val kan tijdens het 
zeilen geoefend worden met de kraanlijn. 

2 Zeiltermen 

Kunnen aangeven wat bedoeld wordt met de volgende termen: hoger wal, lager wal, 
bakboord, stuurboord, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, in de wind, aan de wind, 
halve wind, ruime wind, voor de wind, oploeven, afvallen, overstag gaan, gijpen, 
kruisrak, killen van het zeil. 

2.1 TERMEN 
Zeiltermen moet je pas aan de orde stellen wanneer begrip aanwezig is. Voorbeeld: 
Pas wanneer een deelnemer begrijpt wat er gebeurt wanneer een schip 'met de 
neus door de wind vaart' moet je deze manoeuvre 'overstag gaan' noemen. Verder 
moet je niet teveel termen of onderdelen ineens noemen. Bedenk dat de meeste 
benamingen het beste aan boord geleerd kunnen worden. Het is niet nodig hier een 
apart theorieonderwerp voor te organiseren. 

Theorieles – UP Zeilpraktijk 1 
Welkom aan boord 
Introduceer de termen bakboord en stuurboord. Leg uit dat deze termen niet verward mogen 
worden met eenvoudig links of rechts. Bakboord is links en stuurboord rechts wanneer je in de 
boot naar voren kijkt. Introduceer gelijk de vaste plek voor spullen van de bemanning: spullen 
van de bemanning aan bakboord, bootinventaris als stootwillen, meerpen, toeter, hoosvat, 
dweil, jaaglijn en landvasten aan stuurboord.  
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Hellen is het scheef gaan van de boot. Maak je publiek erop attent dat een kielboot steeds 
stabieler wordt bij meer helling. 
 Als je in de boot zit is de kant waar de wind vandaan komt de hoge kant of loefzijde en de 
kant waar de wind naartoe waait de lage kant of lijzijde.  
Het zeilboek pagina 10-11 
 
Zeiltaal 
Amuseer je even met alle termen in het Nederlands, die afkomstig zijn van de nautische cul-
tuur. Noteer ook dat aan boord altijd over bemanning wordt gesproken, ook als er uitsluitend 
vrouwen aan boord zijn. Introduceer de volgende termen met tekeningen van oevers, boten, 
windpijl en eiland: 

 Hogerwal en lagerwal 

 Bovenlangs of bovenwinds langs en onderlangs of benedenwinds langs  

 Zeilkaar maken – Dus nog niet wegvaren! 

 Verhalen, kop in de wind, tuigsteiger 

 Zeilen hijsen aan hogerwal – waarom niet aan lagerwal? 
Het zeilboek pagina 12 – 14 
 
Zeilen 
Teken een aantrekkelijk vaarwater, met steigers, restaurants, oevers en een eiland. Teken de 
bootjes op verschillende koersen en bijvoorbeeld in een rondje om het eiland en op weg naar 
een steiger. Nog beter – maak gebruik van kleine modelbootjes. Leg uit wat je aan boord 
meemaakt bij de volgende omschrijvingen: 

 Met de wind van opzij varen  

 Met de wind mee 

 Gijpen 

 Naar de wind toe draaien 

 Stoppen 

 Pal tegen de wind 

 Schuin tegen de wind in zeilen 

 Overstag 

 Aanleggen op tuigsteiger 

 Zeilen strijken en de haven in 

 Schootvoering 

 Killen van de zeilen 

 Schootvoering 

 Windroos – aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, overstag en gijp 
Het zeilboek pagina 18 - 22 
 
Bijdraaien - koffiekoers 
Het zeilboek pagina 23 
 
Beetje helling naar lij 
Rechtop zeilend aan de wind, is iedere boot lijgierig. Daarom zeil je een boot aan de wind altijd 
met enige helling.  
Het zeilboek pagina 25 
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3 Onderdelen 

Op eigen boot en tuigage in de praktijk en op een tekening minstens 15 onderdelen 
bij de juiste naam kunnen noemen (naar keuze van de kandidaat). Op de tekening 
moeten duidelijk minstens 20 verschillende onderdelen voorkomen. 

3.1 ONDERDELEN 
De benaming van onderdelen leer je het beste spelenderwijs. Noem tijdens je les de 
onderdelen gewoon bij de naam wanneer ze de revue passeren en leg onmiddellijk 
uit welk onderdeel je bedoelt, wanneer de deelnemers niet begrijpen waar je het 
over hebt. 

Oefenstof  
Situatie: Aan het eind van een (dag)tocht. Tussen de zeilbedrijven door. Het is niet nodig hier 
een apart theorieblok voor in te richten 
Uitwerking: Doe het in een spelvorm. Bijvoorbeeld: 
In vaste volgorde noemt iedereen een onderdeel. Wie valt het eerste af?  
In vaste volgorde: Iemand noemt een onderdeel, de volgende moet het aanwijzen, pas dan 
mag hij/zij een onderdeel noemen; enz. 
In vaste volgorde: Iemand noemt een onderdeel, de volgende noemt een onderdeel dat begint 
met de laatste letter van het voorgaande onderdeel. Bijvoorbeeld: fok - klauw -waterkering - 
giek enz. 

4 Veiligheid 

Kunnen aangeven waarom het belangrijk is om bij de omgeslagen boot te blijven. 
En tevens de eisen kennen die gesteld moeten worden aan een reddingvest. 

4.1 Veiligheid 
Dagelijks breng je dit in praktijk: Je vraagt immers of je deelnemers zich voldoende 
beschermen tegen kou en zon. Je controleert of ze een zwemvest of reddingsvest 
van de juiste maat aanhebben, hoe ze veilig aan boord stappen en waar ze het 
handigste kunnen zitten. 

Theorieles 
Voorbereiding – aan boord – plaats aan boord - zwemvest 
Hoe kun je zien of er gevaar bestaat voor aanvaring? Demonstreer de achtergrondpeiling en 
de boordpeiling. Als je niet kunt zien of er gevaar voor aanvaring bestaat, is het leren van de 
regels die hierna komen volstrekt zinloos. Daarom begin je met dit item.   
Het zeilboek pagina 8-12 
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5 Reglementen 

De volgende regels uit het Binnenvaartpolitiereglement kunnen toepassen:  
1.01 lid A 3° groot schip 
1.01 lid A 4° klein schip: alleen de bepaling over de lengte 
1.04 Voorzorgsmaatregelen 
1.05 Afwijking reglement 
6.04 lid 2 Tegengestelde koersen: stuurboordwal  
6.04 lid 3 Tegengestelde koersen: klein schip verleent voorrang aan groot in-

dien geen stuurboordwal  
6.17 lid 2 Kruisende koersen: stuurboordwal 
6.17 lid 3 Kruisende koersen: klein schip verleent voorrang aan groot indien 

geen stuurboordwal 
6.17 lid 6 Kruisende koersen: kleine zeilschepen onderling 
6.17 lid 9 Kruisende koersen: zeil – spier – motor 

5.1 BPR 1.1 HOE VOORKOM JE AANVARINGEN 
Voorkom het opdreunen van vervelende regeltjes. Blijf dicht bij de praktijk. Het BPR 
is bedacht om aanvaringen te voorkomen. En die voorkom je door ver van te voren 
te anticiperen op situaties waar boten met elkaar in aanvaring dreigen te komen. De 
snelheid van boten is te laag, het corrigeren van koers en snelheid duurt lang, de 
verscheidenheid aan vaareigenschappen van de boten en de verscheidenheid in 
het karakter van het vaarwater is te groot om een vergelijking met de regels voor het 
wegverkeer te maken. Hoe kun jij beoordelen hoe moeilijk het is om een motorkrui-
ser van 15 meter door de Woudsender Rakken te loodsen? Voor het orde scheppen 
in praktijksituaties waarbij veel boten op een kluitje zitten, zijn de bepalingen in het 
BPR ongeschikt. De situatie is dan te complex geworden en er kan alleen nog ge-
handeld worden volgens goed zeemanschap. Beperk je bij het geven van voorbeel-
den tot overzichtelijke situaties.  

Theorieles 
Aanvaringskoers – achtergrondpeiling en boordpeiling 
Hoe kun je zien of er gevaar bestaat voor aanvaring? Demonstreer de achtergrondpeiling en 
de boordpeiling. Als je niet kunt zien of er gevaar voor aanvaring bestaat, is het leren van de 
regels die hierna komen zinloos. Daarom begin je met dit item. Het zeilboek pagina 26-27 
 
Waar is het BPR geldig? 
Als CWO zeilschool willen we dat mensen datgene dat ze bij ons leren ook op vaarwater elders 
kunnen toepassen. Waar staat de afkorting voor en waar is het geldig. Wanneer je niet weet 
waar het BPR geldig is, heeft het leren van de regels weinig zin. Daarom is dit onderdeel een 
logisch vervolg. Het zeilboek pagina 94 
 
Voorkom aanvaringen 
De belangrijkste bepalingen uit het BPR zijn gericht op het voorkomen van aanvaringen, niet 
om goed te kunnen scoren bij de rechtbank. Het spanningsveld voor iedere schipper die ver-
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antwoord wil varen, ligt tussen ‘goed zeemanschap’ aan de ene kant en ‘koers en snelheid 
behouden’ aan de andere kant. Goed zeemanschap betekent dat de schipper alles in het werk 
moet stellen om een aanvaring te voorkomen, zelfs wanneer hij daarvoor moet afwijken van 
het bepaalde in het BPR. Aan de andere kant: Wanneer de schipper volgens de regels het 
recht heeft om door te varen dan moet hij ook koers en snelheid behouden. Het zeilboek pagi-
na 95 – 1. goed zeemanschap 2. koers en snelheid behouden 
 
Hoe kom je elkaar tegen? – Koersen 
Laat zien hoe boten elkaar tegenkomen: Oplopend, kruisend of tegengesteld. Dit is een zeer 
belangrijk onderdeel, omdat de regels hiervan afhankelijk zijn. Het zeilboek pagina 96 
 
Wat komt elkaar tegen? – Soorten schepen 
Laat zien welke boten elkaar tegen kunnen komen: Wat is de definitie van een klein en een 
groot schip? Wanneer wijkt een klein schip voor een grootschip en wanneer moet een groot 
schip wijken. Wat is de definitie van door wind-, spier- of motorkracht voortbewogen vaartui-
gen. Wanneer mag een motorboot doorvaren? Het zeilboek pagina 96 
 
Waar kom je elkaar tegen? – Vaarwater 
Wat is de definitie van een vaarwater? Maak het onderscheid tussen open vaarwater, vaargeul 
en vaart. Ook dit is zeer belangrijk omdat de aard van het vaarwater bepalend is voor welke 
regels er moeten worden toegepast. Het zeilboek pagina 97 en pagina 194 voor vaargeul en 
vaart – stuurboordwal 

Werkvormen 
De groep verdelen in kleinere groepjes die elk een onderdeel uit het zeilboek lezen en dit aan 
de groep presenteren. Jij stuurt de activiteit, zorgt voor een inleiding, herhaalt en sluit af met 
een heldere conclusie. 
Leuke voordracht. Docerend en vragen stellend, met goed plaatjesmateriaal. 
Presentatie ondersteund met gebruik van Powerpoint oid. 

BPR 1.2 VEEL VOORKOMENDE PRAKTIJKSITUATIES 
Geef voorbeelden bij de meest voorkomende praktijksituaties. 

Theorieles 
Tegengestelde koersen 
Stuurboordwal 
Klein schip verleent voorrang aan groot schip indien geen stuurboordwal 
 
Kruisende koersen 
Stuurboordwal 
Klein schip verleent voorrang aan groot schip indien geen stuurboordwal 
Kleine zeilschepen onderling – Bakboord gaat voor stuurboord, loef wijkt voor lij. 
Zeil – spier – motor 
 
Oplopende koersen 
Inhalen kan niet op het water. Je spreekt van ‘oplopen’ en van ‘voorbijlopen’.  
Het oplopende schip wijkt naar bakboord (links inhalen). 
Uitzondering is het kleine zeilschip dat een ander klein schip aan loef voorbij wil lopen, ook als 
dat aan stuurboord moet. Het opgelopen schip moet – indien nodig - medewerking verlenen. 
Het zeilboek pagina 98 
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6 Krachten op het schip en hun gevolgen 

Kunnen aangeven wat de effecten zijn van de fok en het grootzeil op het sturen van 
het schip. Ook aan kunnen geven wat er gebeurt bij een onjuiste zeilstand. 

6.1 STUREN MET ROER, ZEIL EN BOOM 
Door de kracht die werkt op roer, zeilen en boom te ontleden in vectoren, uit kunnen 
leggen hoe de boot vooruit, achteruit en naar bakboord of naar stuurboord gestuurd 
kan worden. Zorg ervoor dat je zeilles geeft en geen natuurkundeles.  
Door aandacht voor de fysica van het zeilen, komen de deelnemers onderwerpen 
op het spoor die ze de volgende dag aan boord onderzoeken. ’s Avonds denken, 
overdag kijken en doen, dat is het idee. Het is zonde om aan boord teveel te theore-
tiseren als er zoveel praktisch te beleven valt. 

Theorieles  
Roer  
1. Om te kunnen sturen moet je varen – Het verschil tussen stilliggen en varen. Een stil-

staande auto stuurt ook niet. Om te kunnen sturen moet er water langs het roerblad stro-
men! Het zeilboek pagina 24 

2. Draaien en slippen – Een auto draait om de achterwielen, een boot om de kiel. Laat zien 
dat de boot om de kiel draait. Zorg voor een goede afbeelding van het zijaanzicht van een 
boot kompleet met zeilplan en onderwaterschip. Je kunt ook een model pakken. Demon-
streer dat het logisch is dat de boot om de kiel draait. Refereer aan de praktijk: Bij het krui-
sen in een smalle vaart, komt het achterschip dichter bij de oever dan het want. Eventueel 
mag je opmerken dat een boot tijdens het draaien eigenlijk altijd ook een beetje ‘slipt’. Tij-
dens het draaien schuift de boot ook een beetje ‘uit de bocht’. Het zeilboek pagina 24 

3. Sturen op een boot is stromend water afbuigen – Leg uit hoe bij een varende boot 
waarbij het roer een uitslag krijgt, het langsstromende water door het roerblad wordt afge-
bogen. Dit veroorzaakt een kracht, loodrecht op het roerblad (naar achteren wijzend). Ge-
bruik voorbeelden: Hand uit het raam in rijdende auto. Nog beter: plankje door een teil met 
water trekken. Teken deze kracht in een bovenaanzicht van de boot en teken de roeruit-
slag. LET OP: Uitleggen waarom die kracht loodrecht op het roerblad staat brengt je op 
een heel ander terrein. Hoe interessant ook, leg deze vraag bewust naast je neer.  

4. Sturen en remmen in theorie – Vertel dat je erg geïnteresseerd bent in het effect van de 
sturende kracht op het achterschip en in het remmende effect. Leg uit dat de kracht die 
loodrecht op het roerblad staat, ontleed mag worden in net zoveel krachtjes als je kunt 
verzinnen, als het eindeffect maar leidt tot de kracht loodrecht op het oppervlak van het 
roerblad. Laat zien met een krat of met een kruk, hoe twee mensen aan twee touwen trek-
ken in een verschillende richting en met een verschillende kracht, en dat het krat (of de 
kruk) daar het midden van zoekt. Omgekeerd, mag je die ene kracht ook ‘ontleden’ in die 
kracht en richting waarin jij speciaal geïnteresseerd bent: Het aandeel van de kracht in zij-
waartse richting en het aandeel van de kracht in achterwaartse richting. Hier is niets ge-
heimzinnigs aan, jij bent geïnteresseerd in die verhoudingsgetallen. Dus jij kiest de rich-
ting. Zolang de resultante van de kracht in hetzelfde punt uitkomt, kun je dus de ene pijl 
vanuit het roerblad, ontleden in een deel van de kracht die zijwaarts is gericht en de ande-
re pijl in het deel van de kracht die achterwaarts is gericht. Nu kun je aan de lengte van de 
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pijlen meten welk aandeel van de kracht van het afgebogen water gaat zitten in het laten 
sturen van de boot en welk deel remt. We werken hier immers met verhoudingen. 

5. Sturen en remmen in de praktijk – Het meest leerzame effect van deze theoretische 
exercitie is natuurlijk dat je deelnemers ervan leren dat bij weinig roeruitslag het sturende 
effect maximaal is ten opzichte van het remmende effect, omgekeerd dat het sturende ef-
fect bij veel roeruitslag minimaal is in verhouding tot het remmende effect. “Dus dus… Als 
ik een hele scherpe bocht wil maken dan moet ik weinig roeruitslag geven?…”. “Natuurlijk 
niet… Maar je moet je wel realiseren dat de boot na de scherpe bocht vrijwel stil ligt”. In dit 
soort simpele inzichtoefeningen zit het belang van dergelijke theoretische onderwerpen. 
Dat maakt ze spannend, leerzaam en onderhoudend. 

6. Sturen voor gevorderden – Hoe werkt dat nu als de boot achteruit vaart? Maak het niet 
ingewikkeld. Als je weet welke bocht de boot vooruit maakt, weet je ook welke bocht hij 
achteruit maakt (net als bij een auto). Praktijkvoorbeeld: Roer voor deinzend schip. Hoe 
weet je welke kant je moet opsturen bij achteruit wegvaren? Stel je dan gewoon de vraag 
welke kant de boot opstuurt bij vooruit varen. 

 
Zeilen – schootvoering bij oploeven en afvallen  
De sturende werking van de zeilen. Op de fok en met klapperend grootzeil, valt de boot af en 
op het grootzeil en met klapperende fok loeft de boot op. Zo zou je de boot theoretisch zonder 
roer kunnen sturen. Dat dat in werkelijkheid lastig gaat, komt omdat iedere boot aan de wind 
zeilend en rechtop liggend lijgierig is. Vaar je ruimer dan aan de wind, dan wordt iedere langs-
getuigde boot steeds loefgieriger. En door helling wordt dit alleen maar erger. Ook aan de wind 
zeilend onder helling wordt iedere boot steeds loefgieriger, naarmate de hellingshoek groter 
wordt. Voor het doen van deze theoretische exercitie mag je dat allemaal weglaten. Maar zorg 
er ook voor dat je het belang van het bijbehorende inzicht niet overdrijft. Kortom: De boot 
draait om de kiel. Door het grootzeil aan te trekken en de fok losser te laten, wordt de loeven-
de werking sterker. Door de fok aan te trekken en het grootzeil te vieren, versterk je de afval-
lende werking. Dit inzicht kan helpen om de schootvoering bij oploeven en afvallen te verbete-
ren. Het zeilboek pagina 22. 
De helling van kleine kielboten is - net als bij zwaardboten - van grote invloed bij oploeven en 
afvallen. Wil je afvallen? Zorg er dan voor dat de boot rechtop ligt of zelfs een beetje helling 
maakt naar loef. Wil je oploeven dan hoef je als regel niets te doen. Behalve bij weinig wind 
aan de wind zeilend. Dan is de boot lijgierig en moet je dus met het gewicht van de bemanning 
de boot laten hellen naar lij. 
 
Boom 
Hoe schever hoe beter. Illustreer dit principe door de boom als kracht, als pijl te tekenen en 
laat zien welk deel van deze kracht naar beneden (in de blubber) is gericht en welk deel naar 
achteren. Eventueel kun je dit eenvoudige inzicht uitbreiden met de vraag hoe je de boot met 
de boom kunt sturen en hoe je de boot met de boom rechtdoor kunt laten varen, zonder dat er 
iemand aan het roer zit. Het zeilboek pagina 33. 
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DEEL 2 CWO II 
 
Nieuw nieuw nieuw 
Hogerwal, kruisen en manoeuvreren in smal vaarwater, deinzen, man over boord manoeuvres, 
gijpen vermijden door overstag en loskomen van aan de grond... 
 
Einddoel geformuleerd door de Ulepanne 
De deelnemers moeten zelfstandig aan kunnen komen aan hogerwal. Ook de man over boord 
manoeuvre moet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. 
Bij windkracht vier Beaufort of meer, of in situaties waarin er tussen andere boten geoefend 
wordt, is de instructeur altijd aan boord. Bij minder wind en bij rustig vaarwater, moet de in-
structeur ook vanaf de kant opdrachten kunnen geven.  
 
Meetpunt geformuleerd door de Ulepanne 
Afgezien van deinzen, gijpen vermijden door overstag, de man over boord manoeuvre en het 
loskomen van aan de grond, worden er door de CWO geen nieuwe vaardigheidseisen gefor-
muleerd voor het CWO II diploma. De meeste tijd in de training voor CWO II gaat zitten in aan-
komen aan hogerwal, man over boord manoeuvres en manoeuvreren in nauw vaarwater. Om 
dit goed te kunnen, moeten alle basismanoeuvres (juiste zeilstanden, oploeven, afvallen, hoog 
aan de wind zeilen, recht voor de wind varen, overstag gaan en gijpen, goed worden beheerst. 
Het is de kunst om als instructeur niet teveel tijd te steken in uitleg. Je moet de mensen vooral 
leren hoe ze kunnen zien en voelen waar de wind vandaan komt, hoe ze kunnen peilen waar 
de aan de windse lijnen lopen. En je moet aan de manier van zeilen kunnen zien waar de 
deelnemer nog extra oefening nodig heeft in de basistechnieken.  
Liever veel tijd steken in het doen van oefeningen om de windoriëntatie te verbeteren, dan tijd 
steken in het tekenen van plattegrondjes van de perfecte sliplanding.  
 
Verschil tussen CWO I en II  
Hoe meet je het verschil tussen bijvoorbeeld een overstagmanoeuvre op CWO I of op CWO II 
niveau? Het antwoord is onwaarschijnlijk eenvoudig: Op CWO I niveau mag alle aandacht van 
de deelnemer uitgaan naar de uitvoering van de basismanoeuvre. Op CWO II niveau zijn de 
basismanoeuvres de ingrediënten waarmee ingewikkelder manoeuvres worden uitgevoerd. Als 
de ingewikkelder manoeuvre niet lukt, dan komt dat meestal omdat er teveel aandacht uitgaat 
naar het zeilen zelf. Iemand die goed hoog aan de wind kan zeilen en de overstagmanoeuvre 
goed beheerst, iemand die de nieuwe koers na de overstagmanoeuvre goed kan in schatten, 
die heeft volstrekt geen moeite met het begrijpen van de theorie van de hogerwal. Het aanbie-
den van een zogenaamde ‘helicopterview’ is vaak helemaal niet nodig!  
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Diploma Kielboot II 
Het CWO-diploma Kielboot II wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gege-
ven de volgende onderdelen te beheersen en geacht worden onder niet te moeilijke 
omstandigheden te varen op meren en plassen (niet te druk vaarwater, overdag, 
met voldoende zicht) in een zeilboot met een eigen massa van tenminste 200 kg en 
een zeiloppervlakte tot 20 m², windkracht tot en met 4 Beaufort. 
 
 Eisen praktijk 
1. Het schip zeilklaar en nachtklaar maken 
2. Verhalen van het schip 
3. Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen 
4. Stand en bediening van de zeilen 
5. Sturen, roer- en zwaardbediening 
6. Overstag gaan 
7. Opkruisen in nauw vaarwater 
8. Gijpen en gijpen kunnen vermijden 
9. Afvaren van hogerwal 
10. Aankomen aan hogerwal (onder alle omstandigheden) 
11. Afmeren van het schip 
12. Kunnen reven op het eigen schip 
13. Toepassing van de reglementen 
14. Man over boordmanoeuvre 
15. Loskomen van aan de grond 
16.  Gebruik buitenboordmotor  
 
 Eisen theorie 
1. Schiemanswerk 
2. Zeiltermen 
3. Onderdelen 
4. Veiligheid 
5. Reglementen 
6. Krachten op het schip en hun gevolgen 
7. Gedragsregels 
8. Weersinvloeden 
9. Vaarproblematiek andersoortige schepen 
 
Aanbevolen literatuur: 
Het Zeilboek J.Peter. Hoefnagels, Uitgeverij Het Goede Boek, vijfde druk 2009, 
ISBN 978 90 240 0667 0 
Zeilen van beginner Karel Heijen, Peter Tolsma, Uitgeverij Hollandia,   
tot gevorderde  zevende druk 1998,    ISBN 90 6410 0586 
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Praktijk CWO II 
 

1 Het schip zeilklaar en nachtklaar maken 
Controle inventaris. Eventueel schip schoon/droog maken. Zeilkle(e)d(en) eraf: dro-
ge zijde droog houdend opvouwen en opbergen. Zonodig sluitingen controleren. 
Kraanlijn aanslaan. Kraanlijn doorzetten. Mik, schaar, bok (dan wel stoeltje) onder 
giek uit en veilig opbergen. 
Fok aanslaan: val van tevoren klaar hangen. Schoot aan fok bevestigen dan wel 
klaarleggen. Halshoek vastmaken. Leuvers van onder af aanslaan. Niet in het water 
laten komen. Zie verder: fok opdoeken. Fokkenschoten door de lij-ogen en acht-
knoop er opzetten. 
Grootzeil: grootzeilbindsels vastmaken/controleren (*). Aanslaan: piekenval aan 
spruit en spruitloperborglijn (*). Klauwval aanslaan (*). Grootzeilval aanslaan (*). 
Zonodig reven. 
Zelflozers (indien aanwezig) naar wens instellen. Bemanning moet goed gekleed 
zijn en de mogelijkheid hebben zich anders te kleden als de omstandigheden ver-
anderen. Reddingvest voor elk persoon is aan boord mee en is bij voorkeur aange-
trokken als een onderdeel van de regenkleding. 
(*) = indien van toepassing 
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1.1 Schip zeil- en nachtklaar maken 
Ten opzichte van het CWO I programma zijn de eisen verder aangescherpt en mag 
je ervan uitgaan dat de deelnemers de genoemde CWO praktijkeisen zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Je rol als instructeur is die van eindverantwoordelijke. Controleer 
dus of de handelingen juist zijn uitgevoerd en of overal aan is gedacht. Bedenk dat 
deelnemers die elders leerden zeilen niet bekend hoeven te zijn met de gebruiken 
bij de Ulepanne. Dat vraagt op deze onderdelen extra aandacht. 

Oefeningen 
Zorg dat ieder bemanningslid aan bod komt. Aan het eind van de zeildag samen met de deel-
nemers de boot nachtklaar maken.  

Observatiepunten 
Motoriek, inzicht, waarneming: Let op de details. Bijvoorbeeld: Huikje met de buitenkant op 
de buitenkant opvouwen, juiste knopen en steken toepassen, spanning kunnen houden op een 
lijn die met halve steken wordt belegd, opschieten zonder kinken, kastjes uitnemen met een 
doekje, netjes schoonschip maken.  
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2 Verhalen van het schip 

Zonder gebruik te maken van de motor. Alle manieren met spierkracht zijn toegelaten met dien 
verstande dat het verhalen geen gevaar mag opleveren voor bemanning, materiaal of andere 
scheepvaart. Op het schip zelf dient zo veel mogelijk vanuit de kuip gewerkt te worden. 

2.1 Verhalen 
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan die voor CWO I. 

Oefeningen 
Dagelijks moet de boot met gestreken zeilen naar een andere plek worden gevaren. Maak van 
het wegvaren uit de box, het afmeren in een plaats, het passeren van een brug met gestreken 
zeilen en of gestreken mast, gebruik om het verhalen te oefenen. Zorg dat ieder bemannings-
lid aan bod komt.  

Observatiepunten 
Motoriek: Bomen, peddelen of jagen heeft een sturend effect. De deelnemers beheersen de 
kunst zodanig dat zij de boot zo goed mogelijk rechtdoor laten varen. 
Inzicht: Het sturende effect van bomen, jagen en peddelen is bekend. 
Waarneming: Tijdens het bomen, jagen of peddelen wordt het effect van de handelingen 
waargenomen en hetzij zelf gecorrigeerd, of – op verzoek – door de stuurman. 
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3 Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen 

Met de kop (nagenoeg) in de wind gaan liggen. Zonodig verhalen. Iemand/iets ervoor zorg la-
ten dragen dat het schip niet tegen de wal komt. Bemanning voorin of aan de kant van de 
kraanlijn plaats laten nemen. 
Grootzeil hijsen: grootschoot los. Zeilbandjes los. Zonodig zeil opvangen. Gaffel tot ongeveer 
45 graden (*). Vallen samen (*). Piekenval tijdelijk vastzetten (*). Klauwval vastzetten (*).  
Halstalie vast. Rijglijn/rakbanden zonodig corrigeren. Piek stellen zodat een plooi van nok naar 
hals resteert (*). Kraanlijn zodanig los dat het zeil er geen hinder van ondervindt. (*) alleen 
voor gaffelzeilen. 
Fok hijsen: val losmaken. Zonodig naar de kuip gaan. Schoothoek aan schoot lostrekken (val 
ontspannen en beheerst trekken). Fok hijsen. Strietsen (dwars op de val trekken; de ruimte die 
ontstaat over de korvijnagel of kikker met de andere hand wegnemen). Val beleggen. Vallen 
en kraanlijn opschieten. 

3.1 HIJSEN / STRIJKEN  
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan die voor CWO I. De deelnemers 
moeten nu alles zelfstandig uit kunnen voeren. 

Oefeningen 
Tijdens een willekeurige zeildag worden de zeilen vaak genoeg gehesen om ieder beman-
ningslid aan bod te laten komen. Merk je dat het erg onhandig gaat, plan dan een paar korte 
momenten om te oefenen met hijsen/strijken. 

Observatiepunten 
Motoriek: Vallen ‘hand over hand’ bedienen. Met een hand de vallen kunnen beleggen en met 
de andere beide vallen vasthouden.  
Inzicht: Zelf beredeneren waar de vallen aan vastgemaakt moeten worden.  
Waarneming: Bij een gaffelzeil – Plooi van tophoek naar halshoek en niet van schoothoek 
naar klauwhoek. 

3.2 ULEPANNE - MAST ZETTEN EN STRIJKEN 
Dit onderdeel is gelijk aan de beschrijving voor CWO I. Maak gebruik van bruggen om 
het hijsen en strijken van de zeilen te laten oefenen. ‘Schipper’ de boot door de brug.  

Techniek mast zetten en strijken 
Zie beschrijving bij CWO I. 
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4 Stand en bediening van de zeilen 

Zowel bij het varen van een rechte koers als bij het maken van bochten dient steeds zoveel 
mogelijk de juiste zeilstand te worden gevoerd. De zeilen dienen zoveel mogelijk gevierd te 
zijn zonder dat het voorlijk daarbij kilt. Bij oploeven is het killen van de fok en bij afvallen is het 
killen van het grootzeil in bescheiden mate noodzakelijk. De zeilen moeten het sturen van de 
boot ondersteunen. 

4.1 & 4.2 ZOEK JUISTE SCHOOTVOERING IN MANOEUVRES 
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan die voor CWO I, maar bij CWO II 
gaat het om een terugkoppeling. Gebruik deze oefeningen om de deelnemers zelf te 
laten herkennen of het zeil goed staat.  

Oefenstof zoeken naar juiste schootvoering  
Geef snel opdrachten om naar bepaalde punten toe te varen. Laat de deelnemers niet teveel 
denken. Laat het bewust fout gaan en geef de deelnemers de tijd om te corrigeren. Probeer 
erachter te komen wat de oorzaak is van eventuele fouten. Zie observatiepunten. Een paar 
‘eyeopeners’ voor twijfelende deelnemers: 
1. Inzichtprobleem - Even de weg kwijt? Dan helpt deze standaard riedel: 1. Waar komt de 

wind vandaan? 2. Waar vaar je naar toe? 3. Waar wil je naar toe? 4. Wat moet je doen? 
Eventueel aanvullen met kleinere stapjes: Als je daar naartoe vaart, staat je zeil dan aan 
bakboord of stuurboord? Strakker of losser? Helikopterview: Teken een windroos. Maar 
voorkom hogere wiskunde. 
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2. Waarnemingsprobleem Alle vertrouwen in net verworven automatismen kwijt? Dan hel-
pen de volgende ‘eyeopeners’: 1. Waarnemen van roerdruk. 2. Zien killen van fok en 
grootzeil bij voorlijk en klauwhoek. 3. Waarnemen van de helling van de boot. 4. Waar-
nemen van de koers. 5. Waarnemen van de wind. 6. Waarnemen van de horizon. 

3. Motorisch probleem - Onhandigheid. Koers houden en schoot bedienen. Laat deelne-
mers oefenen met het binnenhalen en vieren van de schoot. 

4. Communicatieprobleem: Schijnbare en werkelijke wind. Als de deelnemer niet weet of 
je met halve wind bijvoorbeeld bedoelt dat de wind die je aan boord voelt van de zijkant 
komt, of de werkelijke wind. En hoe zie je waar de werkelijke wind vandaan komt? En 
waarom is het belangrijk het verschil te kunnen aanwijzen? 

Oefeningen: 

 Laat de boot op een ruim windse koers leggen. Laat fok en grootzeil in de goede stand 
zetten. Vraag je bemanning mee te denken en commentaar te geven. Laat de boot in 
een langzame bocht naar een punt toe zeilen dat hoog aan de wind ligt. Geef als op-
dracht dat het zeil steeds een heel klein beetje kilt bij de klauwhoek. 

 Andersom. Laat de boot van hoog aan de wind afvallen naar ruime wind en laat groot-
zeil en fok tijdens de draai een heel klein beetje killen. 

 Laat de deelnemers scherpe bochten om een ton varen. Oploevend en afvallend. 

 Laat de deelnemers naar punten op de wal varen en leidt ze af.  

 Oefen het recht naar een punt toe varen terwijl je naar de windrichting kijkt. Laat koers 
houden terwijl je zoveel mogelijk boerderijen telt. Oefen de oriëntatie op het water. 

 Laat de deelnemers aanwijzen waar de werkelijke wind vandaan komt en waar de 
schijnbare wind vandaan komt. 

 

Observatiepunten schootbediening in manoeuvres 
Waarneming: De deelnemers kunnen op ieder moment accuraat en snel aanwijzen waar de 
werkelijke wind vandaan komt. Ze kunnen koers houden op een punt op de horizon, ze kunnen 
360 graden om zich heen kijken en ondertussen toch koers houden. Dit is een trainingsitem! 
Inzicht: Snel en juist zien hoe de nieuw opgegeven koers valt ten opzichte van de wind. Op-
loeven of afvallen. Zeil aantrekken of losser laten. 
motoriek: Beheerste roerbediening zonder schokken. Bij scherpe bochten voorzichtig inzetten 
en daarna steeds sneller het roer wegdrukken. Oefenen op het hand over hand inhalen van de 
schoot. Ondertussen rechtdoor blijven sturen. Op dit niveau moet het ‘opwikkelen’ van de 
schoot om de hand definitief afgeleerd zijn.  
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5 Sturen, roer- en schootbediening 

Het schip met behulp van het roer en de zeilen een rechte koers en bochten kunnen laten va-
ren, zodanig dat een aangewezen punt zonder onnodige omwegen wordt aangezeild. 

5.1 SCHOOT HELMSTOKCOÖRDINATIE   
De CWO eisen zijn gelijk aan die voor CWO I, maar de uitvoering moet als vanzelf 
gaan.  

Oefenstof Sturen, roer- en schootbediening 
Het gaat hier echt om hard trainen rond boeien. Achtjes varen, rondjes draaien, willekeurige 
patronen varen. Samen met de oefeningen uit punt 4, ligt hier de basis voor verdere ontwikke-
ling. Steeds wanneer deelnemers vastlopen in bijvoorbeeld het hogerwalblok, is het verstandig 
naar deze oefeningen terug te grijpen. 

Observatiepunten Sturen, roer- en schootbediening 
Waarneming: Staat m’n zeil goed (niet te strak of te los); zitten er geen boten in de weg 
Inzicht: wat moet ik doen om nu naar de ton te sturen; mag die andere boot doorvaren of mag 
ik doorvaren? 
Motoriek; snel aanhalen van de grootschoot en ondertussen gelijkmatig bochten draaien. 

5.2 TRAINING ‘WINDROOS’ 
Zie formulering bij CWO I. 5.5 

Oefenstof Windroos 
Bovenwinds en benedenwinds van een ton. Alle koersen en naartoe. In een hoog tempo.  

Observatiepunten ‘Windroos’ 
Waarneming, inzicht en motoriek zijn in balans en laten een zeer accurate windoriëntatie 
zien. Goede reactiesnelheid en snel herkennen van foutjes. Zitten deze oefeningen er goed in, 
dan gaan de hogerwalmanoeuvres ook veel beter. 
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6 Overstag gaan 

Van hoog aan de wind over de ene boeg naar hoog aan de wind over de andere boeg. Als er 
niet hoog aan de wind wordt gevaren, kan een opdraaiende beweging worden gemaakt waar-
bij vloeiend wordt overgegaan in de overstagmanoeuvre. 
Commando's: "Klaar om te wenden", waarschuwingscommando. Indien nodig ook te gebrui-
ken in sloten en kanalen. Bemanning maakt zich gereed. 
"Ree", start van de manoeuvre. Bemanning laat de fokkenschoot 10 tot 15 cm vieren (= fok 
killend bij). Grootschoot zonodig en zo mogelijke enige decimeters aantrekken. 
"Fok bak", alleen te gebruiken als de sturing van het schip het nodig maakt. Als de boot nage-
noeg in de wind ligt. Bemanning trekt de fokkenschoot aan de oude loefzijde weer aan. 
"Fok over", als de boot net door de wind heen is. Bemanning viert de ‘oude’ fokkenschoot op 
en trekt de ‘nieuwe’ fokkenschoot aan totdat de schoothoek net niet meer klappert. 
"Fok aan", als de boot weer wat snelheid heeft gekregen. De bemanning zet de fok strak. Dit 
moet zonder ‘rukken’ gebeuren. In de draai moet de fokkenschoot zoveel aangetrokken wor-
den dat de fok geen wind vangt maar dat het klapperen belemmerd wordt. 
Zo min mogelijk roer geven (alleen bij heel weinig wind of veel golfslag is meer roer geven 
noodzakelijk). Stuurman met het gezicht naar voren gaan verzitten. 

6.1 HOOG AAN DE WIND VAREN 
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan die voor CWO I. Wij voegen daaraan 
toe dat goed hoog aan de wind kunnen zeilen een graadmeter is voor bootbeheer-
sing. Voor gevoel voor wind en water. Dat gevoel moet je eerder ontwikkelen door 
te ervaren, dan door te begrijpen. 

Oefenstof hoog aan de wind zeilen 
Je gebruikt dezelfde oefeningen als bij CWO I. Let op: Wanneer je ontdekt dat de overstagma-
noeuvre niet lekker loopt, dan kan dat komen omdat de deelnemer gewoon nog niet voldoende 
alert hoog aan de wind zeilt. 
Oefening om het gevoel voor balans beter te ontwikkelen 
Bindt de meerpen (of een ander gewicht aan een touwtje) aan een lijn die je van lier tot lier 
over de kuip spant. Leg bijvoorbeeld een mastworp in de ring, zodat de meerpen niet langs de 



CWO Kielboot II Praktijk   73 

 

ûlepannezeilvakanties 

lijn kan schuiven. De meerpen (of een ander gewicht) werkt nu als een instrument om de hel-
lingshoek van de boot te meten. 
Laat de deelnemers op de volgende manieren ervaren hoe ze de hellingshoek van de boot 
constant kunnen houden: 

 Alleen met de grootschoot - de bemanning zit stil, de stuurman houdt het roer in een posi-
tie (onderarm op het achterdek en helmstok vast in de hele hand). Door de grootschoot en 
de fokkeschoot strakker of losser te zetten wordt geprobeerd om het gewichtje steeds de-
zelfde hoek met het touw te laten maken. Het is een goed idee om de stuurman alleen het 
roer vast te laten houden, een bemanningslid de grootschoot en een ander bemanningslid 
de fok. 

 Alleen met het roer - Fokkeschoot en grootschoot worden in de klem gezet (of met een 
slipsteek vastgezet. Let wel: Altijd de slipsteek om het schooteind boven het voetblok vast-
zetten. Als de slipsteek achter het blok gelegd wordt, moet gaat het zeil strakker staan bij het 
lostrekken van de slipsteek. En dat was net niet de bedoeling... Door naar de wind toe te stu-
ren of wat af te vallen, kan de hellingshoek worden gecorrigeerd. De bemanning zit stil en 
doet niets. Alleen de roerganger stuurt. 

 Alleen met het gewicht. Nu houdt de roerganger het roer in steeds dezelfde positie en zit-
ten beide schoten in de klem. De bemanning probeert de hellingshoek constant te houden 
door het lichaamsgewicht te verplaatsen. 

 Alternatief 1. Nu met de hele bemanning actief. Een aan de fok, een aan de grootschoot en 
een aan de helmstok. Opdracht: Zorg dat de hellingshoek gelijk blijft. 

 Alternatief 2. Zelfde, maar nu elkaar zoveel mogelijk tegenwerken. 
 
Opmerkelijk: Het is met een zeilboot als met een auto met twee stuurwielen. De uitdaging aan 
de bemanning is om de boot met elkaar op koers te houden. Om elkaar niet tegen te werken. 
Hoog aan de wind zeilen is een ideale koers om dat te trainen. 

Observatiepunten hoog aan de wind varen 
Waarneming, inzicht en motoriek: Deze vaardigheden zijn gelijk aan de omschrijving bij 
CWO I. Alleen nu moet de stuurman zich ook op andere dingen dan hoog aan de wind zeilen 
alleen kunnen concentreren. 

6.2 OVERSTAG (OOK IN MANOEUVRES) 
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan die voor CWO I. 

Waarneming, inzicht en motoriek: Deze vaardigheden zijn gelijk aan die voor CWO I, maar 
nu moet de manoeuvre zo goed worden beheerst dat de deelnemers alle aandacht uit kunnen 
laten gaan naar ingewikkelder manoeuvres en niet meer al hun aandacht voor de overstagma-
noeuvre. 
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7 Opkruisen in nauw vaarwater 

Goed hoog aan de wind zeilen en rekening houden met het andere scheepvaartver-
keer. Als de wind van één van de oevers waait, is het in nauw vaarwater noodzaak 
de korte slag met een knik in de schoot te varen om voldoende snelheid te krijgen 
voor een vloeiende overstagmanoeuvre. 

7.1 KRUISEN IN NAUW VAARWATER 
De Luts is een prima plek om dit te oefenen. Zoek vaarwater met weinig scheep-
vaart. Laat desnoods kruisen op de halve breedte van de vaart. 

Techniek kruisen in nauw vaarwater 
Kruisen in nauw vaarwater vraagt om een aantal prima aan te leren vaardigheden. Ik zet ze 
hier op een rij: 

 Balans - de boot zeilt aan de wind. Dé koers om de boot neutraal op het roer te laten va-
ren. Zeilt de boot zonder helling, dan is deze aan de wind zeilend gegarandeerd lijgierig. 
Dat is ongunstig omdat je daarmee het oppervlak van het roerblad niet meer kunt inzetten 
om de verlijering te beperken. Dus... De boot moet altijd onder helling varen. Zorg daar-
voor. 

 Snelheid - Zorg dat de boot op snelheid blijft. Controleer voortdurend snelheid en verlije-
ring. Leer hoe je dit kunt zien (bijvoorbeeld vizier mast, voorstag, achtergrond)  

 Hoog aan de wind zeilen - reageren op vlagen en luwtes. Zeilen op de schijnbare wind, in 
plaats van zeilen op de wind waarvan jij vindt dat deze vandaan moet komen... Snelheid 
houden. 

 Knijpen, trekwaltechnieken - Extra helling om nog wat hoger aan de wind te kunnen zeilen. 
Lage snelheid maar nog wat langer door kunnen varen. 

 Aanspringen - stilliggend schip weer op snelheid krijgen... Roer recht; boot laten hellen 
naar lij; afvallen (niet meer hoog aan de wind willen zeilen); grootzeil en fok vieren. 
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 Lange en korte slag - Overstagmanoeuvre aanpassen aan de omstandigheden. Herken-
nen van windrichting en slagen. Aan het einde van de lange slag een overstag met een 
zeer lange bocht maken, met weinig snelheid uit de overstag komen en de korte slag ge-
bruiken om iets minder hoog aan de wind zeilend de boot op snelheid te laten komen, zo-
dat de overstagmanoeuvre na de korte slag met een kortere bocht gemaakt kan worden. 
Meteen uitkomen op hoog aan de wind is cruciaal. Te ruim uit de overstag betekent verlo-
ren hoogte en te krap uit de overstag betekent te weinig snelheid. Kortom: De stuurman 
moet feilloos weten hoe de koers na de overstag goed gevonden wordt. Lukt dit niet? Ofen 
dan eerst de overstagmanoeuvre op ruim vaarwater. 

Oefenstof kruisen in nauw vaarwater 
Overstag gaan trainen 1 - Zoek de ruimte op het meer. Laat eerst een aantal perfecte over-
stagmanoeuvres maken, keurig van hoog aan de wind naar hoog aan de wind. Laat de be-
manning de kwaliteit controleren. Let op windrichting en op het juist voorspellen van de nieuwe 
hoog aan de windse lijn. Nu geef je in hoog tempo op willekeurige, liefst onverwachte momen-
ten de opdracht overstag te gaan. De uitdaging is om iedere keer direct de manoeuvre uit te 
voeren, zonder nadenken. De kwaliteit van de manoeuvre wordt gecontroleerd door de be-
manning, de boot wordt gezeild door de stuurman en één fokkenist. De bemanning wijst de 
windrichting aan en wijst voortdurend de hoog aan de windse lijn aan over de andere boeg. 
Zorg voor controle. Vraag om punten op de wal te noemen waar de boot naar toe vaart wan-
neer we nu (nu dus) overstag gaan. 
Overstag gaan trainen 2 - Zoek de ruimte op het meer. Geef in hoog tempo opdracht over-
stag te gaan, todat de boot stil ligt na de overstag. En nu? Aanspringen. Hoe moet dat? Door 
blijven oefenen totdat ieder bemanningslid de boot weer onder controle krijgt nadat deze stil-
liggend uit de overstagmanoeuvre is gekomen. 
Voor het echie - Nu een echte smalle vaart in en... kruisen.  

Observatiepunten kruisen in nauw vaarwater 
Waarneming. De stuurman neemt de hellingshoek van de boot waar, de snelheid en de verlij-
ering. De stuurman reageert op het versnellen of vertragen van de boot door de zeilstand aan 
te passen (ziet dus dat het zeil te strak of te lost staat, na vertragen respectievelijk versnellen 
van de boot. De stuurman kan te allen tijde de windrichting juist aanwijzen.  
Inzicht: Windrichting ten opzichte van de vaart. Herkennen lange en korte slag. Weten dat de 
boot in een korte bocht snelheid verliest. Weten hoe ver de boot uitdrijft wanneer de zeilen de 
wind niet meer afbuigen (tijdens een overstagmanoeuvre na de lange slag. De stuurman weet 
dat de boot na de overstag na de lange slag, weer op snelheid kan komen door juist niet hoog 
aan de wind te zeilen, maar iets ruimer en vanzelfsprekend met de daarbij behorende zeil-
stand (wordt dit niet begrepen, dan stoppen met uitleggen en oefenen met zeilstanden en 
snelheid meten). 
Motoriek: Verzitten; schoot overhalen; roer loslaten; schoot aantrekken; helmstok terug vinden 
en koers in de gaten houden. Controleer of de stuurman de weg niet kwijtraakt uit pure onhan-
digheid... Zo ja... Ga daar dan eerst op trainen. 
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8 Gijpen en gijpen kunnen vermijden 

Aan zien komen wanneer er gegijpt moet worden. De stuurman attendeert de bemanning op 
de komende gijp. Het overkomen van het zeil moet pal voor de wind gebeuren. Na de gijp zit 
de stuurman aan de hoge zijde. Het schip moet een vloeiende, zo nodig gestrekte, koers blij-
ven varen. ‘Nieuwe’ fokkenschoot wordt gepakt. Eventueel opnieuw fok te loevert zetten. Di-
rect voor en na de manoeuvre moet de zeilstand juist zijn. Met name het vieren van de schoot 
moet snel gebeuren. 

Gijpen vermijden: indien de omstandigheden het noodzakelijk maken, moet een gijp 
vermeden kunnen worden. Bijv. de gijp vervangen door het maken van een ‘storm-
rondje’. Bij een ‘stormrondje’ dient rustig te worden opgeloefd en na de overstag-
manoeuvre vlot te worden afgevallen door het grootzeil flink los te zetten en de fok 
bak te blijven houden. 
Het strijken van het grootzeil is ook een mogelijkheid om de ‘gijp’ (althans met het 
grootzeil) te vermijden. 
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8.1 GIJPEN EN GIJPEN VERMIJDEN DOOR OVERSTAG  
Wanneer het manoeuvreren in nauw vaarwater, niet goed lukt, of wanneer je merkt 
dat bij het zoeken van een juiste koers bij een hogerwalmanoeuvre, er onhandig 
wordt gegijpt, grijp dan in een oefenblokje terug naar de CWO I oefeningen over gij-
pen, net zolang tot het wel goed lukt.  
Gijpen vermijden door overstag is een nieuw blokje voor CWO II. 

Techniek gijpen vermijden door overstag 
Afhankelijk van de situatie kan deze manoeuvre (ook wel 'stormrondje' genoemd) sneller of 
langzamer gedaan worden. Dit zijn de handelingen: 
1. Oploeven tot aan de wind, grootzeil tijdens loeven niet laten killen. 
2. Overstag 
3. Afvallen tot nieuwe koers. Let er hierbij vooral op dat het grootzeil gedurende het afvallen 

nooit te strak staat. Bij harde wind eerst vaart lopen op aan- of halfwindse koers, dan pas 
verder afvallen. 

Oefenstof gijpen vermijden door overstag  
Situatie: krachtige wind en 1. veel ruimte + veel hoge golven 2. weinig ruimte 
Uitwerking: Oefen deze manoeuvre op groot water met golven en in smalle slootjes. Demon-
streer hoe stuurloos het schip wordt als het niet genoeg snelheid heeft voor de overstag, en 
demonstreer waarom het in smal vaarwater soms beter is een stormrondje te maken dan een 
gijp (gijpen vraagt meer ruimte). Dit lijkt tegenstrijdig, maar het gaat om de controle. Na een 
gijp is er altijd het risico dat de boot uit het roer loopt. Dan ga je bij een smalle vaart gegaran-
deerd het basalt in. Demonstreren dat een boot als een Valk binnen 10 meter is te draaien 
vinden deelnemers leuk. Deze manoeuvre geeft minder kans op uitbreken en succes is ook 
voor de instructeur beter te berekenen. Let op de schoot-helmstok coördinatie. Show de korte 
draaicirkel van de valk met gebruik van zeilen en roer.  

Observatiepunten gijpen vermijden door overstag 
Waarneming. Grootzeil, fok, vaantje, windstrepen, golven. De deelnemer herkent de recht 
voor de windse koers perfect en kan steeds precies aanwijzen waar de wind vandaan komt.  
Inzicht: Recht voor de wind zeilend kan de deelnemer gegarandeerd juist en direct na het stel-
len van de vraag antwoord geven op de vraag of er bij een koerswijziging naar bakboord of 
stuurboord wel of niet gegijpt moet worden. De deelnemer begrijpt dat de boot erg veel helling 
maakt (of zelfs kan omslaan) wanneer de grootschoot op een ruim windse koers al helemaal 
aangetrokken wordt. De deelnemer kan het parcour voorspellen en weet op ieder moment in 
de manoeuvre waar de wind vandaan komt en of het zeil goed staat. Zo niet... Dan eerst trai-
nen met oploeven en afvallen in CWO I oefeningenrepertoire (is geen schande!). 
Motoriek: De deelnemer kan snel de grootschoot aanhalen en tegelijkertijd de draai van de 
boot onder controle houden. Daar moet veel op geoefend worden. 
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9 Afvaren van hogerwal 

Met de kop (nagenoeg) in de wind gaan liggen, zo nodig verhalen. Iemand/iets ervoor zorg 
laten dragen dat het schip niet tegen de wal komt. Landvast(en) losmaken, opschieten en pa-
raat opbergen. Bemanning evenredig over sb en bb verdelen. Stuurman aan de helmstok aan 
de toekomstige loefzijde. Schoten goed los. 
Goed uitkijken voor een veilige afvaart. Afzet van de wal naar de gewenste (grootste hoek 
schip/wal) richting (bij langswal ook vooruit) of recht achteruit. Zo nodig fok bak. 
Afduwer gaat aan de loefzijde van de fok naar de kuip. 

Zo nodig moet er worden gedeinsd. 
Deinzen: Schip in de wind leggen. Bemanningsgewicht evenredig over stuur- en 
bakboord verdelen. Schoten goed los. Fok zo mogelijk bundelen. Stuurman aan de 
toekomstige loefzijde. Afduwer houdt schip aan de voorstag of aan de randen van 
het voordek vast. Het been dat het dichtst bij het voorstag is, wordt op het schip ge-
plaatst. Afzet krachtig en recht achteruit. Roerganger geeft roer voor deinzend 
schip. Volvallen over de van tevoren vastgestelde boeg. Bij voorkeur zonder fok 
bak. Helmstok/hout niet loslaten. Vaart maken (zeil aantrekken) zodra het schip op 
de juiste koers ligt. 

9.1 AFVAREN VAN HOGERWAL  
Zie CWO I technieken, oefeningen en observatiepunten voor afvaren. Deinzen 
wordt officieel bij het trainen voor CWO II geïntroduceerd. 
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Techniek deinzen 
De boot ligt aan hogerwal tussen twee obstakels en moet het eerste stuk vrij naar achteren 
varen. De bemanning controleert of de schoten vrij zijn en of de boot werkelijk recht in de wind 
ligt. De fokkenist zit klaar om de boeg - indien nodig - de goede kant op te sturen door de fok 
bak te houden. De stuurman houdt de helmstok goed vast en heeft van te voren bedacht over 
welke boeg de boot gaat volvallen.  

Oefenstof deinzen 
Situatie: Steiger met veel ruimte aan beide kanten. Opdracht is om 5 bootlengtes te deinzen. 
Ligt de boot eenmaal in een deins, dan geeft de instructeur opdracht om achteruitvarend naar 
bepaalde punten toe te sturen en daarna vol te vallen over een vooraf opgegeven boeg. 
Uitwerking: Degene die afzet, geeft de boot bij het aan boord gaan snelheid mee recht naar 
achteren. De stuurman wordt door de instructeur uitgedaagd om van de rechte koers af te wij-
ken en de oude koers weer terug te vinden. Leerpunten: Je kunt aan het grootzeil zien waar de 
wind vandaan komt, wanneer je de helmstok een grotere uitslag geeft, vermeerder de kracht 
op de helmstok enorm, totdat (sommigen) het roer niet meer kunnen houden. Besteed geen 
aandacht aan zogenaamd ‘omgekeerd sturen’. Net als bij vooruit sturen, is achteruit sturen 
meer een kwestie van weten waar je naar kijkt, dan van weten wat er gaat gebeuren... 

Observatiepunten deinzen  
Waarneming. Windrichting vinden, stuurman laat zich niet verassen door grotere kracht op 
helmstok bij het maken van een bocht.  
Inzicht. Oefen deze manoeuvre op groot water met golven en in smalle slootjes. De deelne-
mer begrijpt dat de wind - omdat de boot eerst nog achteruit vaart - ruimer inkomt. 
Motoriek. Sturen, kijken, verzitten, schoot vieren en aantrekken. 
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10 Zelfstandig aankomen aan hogerwal  

De aankomst aan hoger wal dient ook zonder een ‘dwarspeiling’ te kunnen worden 
uitgevoerd. Landvasten gereed leggen/houden en vastmaken aan het schip. Schip 
moet stilliggen vlak voor de op de wal aangegeven plaats op een der aan de windse 
koersen (zo nodig afhouden op veilige wijze). Het schip moet zoveel mogelijk lood-
recht op de wal aankomen. De snelheidsregeling moet zichtbaar zijn. De controle op 
volledige killende zeilen (op de juiste koers varend) moet hebben plaatsgevonden. 
Het bemanningslid dat vast gaat maken, blijft zo lang mogelijk ‘laag’ en houdt zich 
gereed met het landvast in de hand. Via de loefzijde aan de wal stappen (niet sprin-
gen). 

10.1 SLIPKOERS VINDEN  
De perfecte slipkoers bestaat alleen maar in het boekje. De deelnemers moeten le-
ren alert te reageren op veranderingen in windrichting en kracht en op koers, zeil-
stand en helling van de boot. De oefeningen in dit blok zijn meer op handelen dan 
op inzicht gericht. Merk je dat het inzicht onvoldoende is, schakel dan terug naar 
oefeningen als genoemd in Deel 1.4.5. 

Techniek slipkoers vinden 
Vanuit een hoog aan de windse koers exact de windrichting (ware wind) en de andere hoog 
aan de windse koers aanwijzen (de slipkoers kies je iets ruimer). Zie deel 1.10.2. 

Oefenstof slipkoers vinden 
Zie deel 1.10.2. 

Observatiepunten slipkoers vinden  
Zie deel 1.10.2 
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10.2 VERLIJEREN  
De deelnemers leren voorwaartse en zijwaartse snelheid goed in te schatten.  

Techniek verlijeren 
Zonder kunstgrepen, maar gewoon door hoog aan de wind met lage snelheid, de boot verlije-
rend onder controle houden. Hellingshoek van de boot en stand van de zeilen hebben bij wei-
nig voorwaartse snelheid meer effect op de koers van de boot, dan de bediening van het roer. 

Oefenstof verlijeren 
Maak gebruik van een boei en zoek een plek waar je de ruimte hebt. Vaar ietsjepietsje hoger 
dan halve wind naar de ton toe en geef als opdracht dat de boot over dezelfde grondkoers, 
hoog aan de wind zeilend met zeer lage voorwaartse snelheid de ton dient te passeren. 

Observatiepunten verlijeren  
Waarneming. Het punt waar je wilt aanleggen kunnen peilen met een punt verder weg. Die lijn 
kies je uit als ‘slipkoers’. Kunnen zien dat dit een andere koers is dan waar de punt van de boot 
naar toe vaart. Anders maak je een vraagtekenparcours. De boot verlijerd. Dat kun je zien. 
Inzicht. Inzicht in het effect van helling en van sturen. Het kwijtraken van het sturend effect 
van het roerblad wanneer de helmstok helemaal naar lij staat (tevens kwijtraken van laterale 
weerstand). 
Motoriek. Verzitten, zonder zeilstand en koers te veranderen. 

10.3 KRUISEND AANLEGGEN  
De deelnemers leren de boot aan te leggen met de grootschoot strak in de klem, 
uitsluitend door te sturen. 

Techniek kruisend aanleggen 
De stuurman zet de grootschoot in de klem (schoot natuurlijk wel in de hand houden). Door 
hoog aan de wind, met zo laag mogelijke snelheid te varen, moet de boot uitsluitend door te 
sturen, aankomen aan hogerwal. In principe kost ‘onderhalen’ (schootvieren en afvallen) straf-
punten. Overstaggaan is goed. Wel uitkijken dat de boot niet stil komt te liggen na de overstag.  

Oefenstof kruisend aanleggen 
Oefen eerst op een ton of een oefenboei. Later kun je ook een steiger kiezen met veel ruimte. 
Door te oefenen met kruisend aanleggen, train je de directe waarneming. Deelnemers moeten 
attent gemaakt worden op wat er te zien is aan windschiftingen over het water, de zeilstand, 
de helling van de boot, snelheid en verlijering, luwtes. Het effect van het binnenzeilen van een 
luwte op de snelheid van de boot en de stand van de zeilen.  
Kruisend aanleggen vraagt om een goede training van de waarneming (kijken, voelen en ho-
ren). 

Observatiepunten kruisend aanleggen  
Waarneming. Hoog aan de wind zeilen met weinig snelheid... Waar moet je op letten? Koers 
en doel; vlaagjes dus oploeven; snelheid van de boot tegenover verlijering; helling; windschif-
tingen en binnenvaren van luwtes. 
Inzicht. De samenhang tussen de koers van de boot, de windrichting en de schijnbare wind-
richting als theoretisch concept werkelijk begrijpen en dit in de praktijk zien werken. Principes 
als ‘oploeven in een vlaag’ begrijpen en toe kunnen passen. Begrijpen wat er gedaan moet 
worden bij het binnenzeilen van een luwte, het verminderen respectievelijk vermeerderen van 
de snelheid; het veranderen van de koers. Dit zijn thema’s voor een avondprogramma, niet 
voor overdag aan boord... 
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Motoriek. Alle handelingen van de stuurman moeten soepel lopen. Schoot aantrekken; verzit-
ten; sturen; overstag gaan en gijpen. Indien manoeuvres mislukken vanwege onhandigheid, 
dan eerst sec trainen op deze manoeuvres en daarna snel weer terug naar deze oefeningen. 

10.4 SNELHEID REGELEN EN AANSPRINGEN 
Met deze oefeningen train je bootcontrole. Langzaam varen, stil liggen en weer 
aanspringen. 

Techniek snelheid regelen 
1. Koers veranderen. Door op te loeven en (te) hoog aan de wind te varen, gaat de boot lang-
zamer varen. Door voorwaartse snelheid en verlijering te peilen, kan gecontroleerd worden 
hoe snel de boot minimaal moet varen om nog te kunnen sturen. Staat de helmstok permanent 
naar lij, dan is de boot nauwelijks meer met het roer te sturen. Belangrijk bij hoog aan de wind 
met weinig snelheid varen, is dat er met voldoende helling wordt gevaren. Deze techniek wordt 
verder geoefend bij 10.3 
2. Zeilstand veranderen. Op een koers van hoog aan de wind tot een iets ruimere koers, kan 
de koers recht op het doel zijn (onderscheid grondkoers van kompaskoers) en wordt de snel-
heid beïnvloed met het meer of minder laten killen van de zeilen. Test als eerste of de koers 
het mogelijk maakt het zeil volledig te laten killen. Trek daarna het zeil weer aan en laat alleen 
het voorlijk killen. Weet dat bij het afnemen van de snelheid, de wind ruimer invalt. 

Oefenstof snelheid regelen 
Oefenen op een boei is het beste. Doel van deze oefening is het regelen van de snelheid, niet 
van het vinden van de juiste slipkoers. Om de aandacht van de deelnemers te focussen, zorg 
jij als instructeur ervoor dat de deelnemers op de juiste koers naar de boei varen. De ene keer 
hoog aan de wind zeilend, de andere keer ruimer.  
Oefenen met een aantal boten in de vorm van admiraalzeilen. Spreek met andere instructeurs 
een extra signaal af om tegelijkertijd, naast elkaar, aan de wind zeilend, langzaam te varen. 
Boot laten verlijeren naar een boei. 

Oefenstof aanspringen 
Organiseer met een aantal boten de start van een wedstrijd. 

Observatiepunten snelheid regelen  
Waarneming. Snelheid en verlijering worden goed geschat. De boot houdt voldoende snelheid 
om bestuurbaar te blijven. Zowel bij hoog aan de wind zeilen, als bij zeilen laten killen. 
Inzicht. De relatie begrijpen tussen (1) weinig snelheid, (2) zonder helling varen en (3) een 
helmstok die helemaal naar lij wordt gedrukt. 
Motoriek. Bewegingen aan boord gaan vanzelfsprekend. Indien problemen ontstaan door on-
handigheid, dan eerst trainen om de onhandigheid kwijt te raken voordat met deze oefeningen 
wordt doorgegaan. Even inlopen... 

10.5 AANKOMEN AAN HOGERWAL  
Bij het uiteindelijke aankomen aan hogerwal moet de laatste snelheid uit de boot 
worden gehaald en stapt een bemanningslid aan wal. 

Techniek aankomen aan hogerwal 
Het gaat hier om het laatste onderdeel van de manoeuvre. Het maakt niet uit of er een op-
schieter is gemaakt, een sliplanding over één boeg, of dat er kruisend, hoog aan de wind zei-
lend naar hogerwal is gevaren. 
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Het is voor de hele bemanning duidelijk wie er aan wal stapt. De stuurman zegt over welke 
boeg er wordt aangelegd. De bemanning hangt stootwillen klaar en belegt landvasten. Degene 
die aan wal stapt, neemt het landvast mee en stapt aan de hoge kant op het voordek. Pas op 
het laaste moment om geen wind te vangen op het voordek. Degene die aan wal stapt geeft 
tijdig, luid en duidelijk aan of de boot afhoudbaar is. Zo niet... Dan draait de stuurman weg over 
de grootste hoek (daarna ‘aanspringen’).  

Oefenstof aankomen aan hogerwal 
Aan een steiger, vlot of groter schip dat achter anker en hekanker ligt. Zoek een plek waar vol-
doende ruimte is om het fout te laten gaan. 

Observatiepunten aankomen aan hogerwal  
Waarneming. De stuurman kan snelheid en ‘ontsnappingsruimte’ goed schatten.  
Inzicht. Op het laatste stuk van de manoeuvre demonstreert de stuurman te weten hoe de 
boot te versnellen, te vertragen, of veilig weg te laten draaien wanneer er onverhoopt teveel 
snelheid in zit. 
Motoriek. Bewegingen aan boord zijn soepel en gecontroleerd. Schoot en helmstokbediening 
blijven in orde, ook bij verzitten en eventuele hulp aan de bemanning. 

10.6 AANKOMEN AAN HOGERWAL IN SMALLE VAART 
Snelheid al uit de boot halen voordat de slipkoers is gevonden. Gebruik maken van 
remmende werking roer bij het maken van een bocht.  

Techniek aankomen aan hogerwal 
Snelheid al uit de boot halen voordat de boot op de slipkoers vaart. Bijvoorbeeld door ruime 
wind zeilend het zeil te strak te trekken, of halve wind of aan de wind het zeil al wat te laten 
killen. 
Niet geleidelijk de bocht naar de slipkoers maken, maar bruusk in een zeer korte bocht. De 
roerbeweging en de korte bocht remmen de boot enorm af. 
Mocht de snelheid nog te groot zijn, dan het laatste stuk met een opschieter ook weer een kor-
te bocht maken. Desnoods twee keer. 
Op tijd wegdraaien wanneer de snelheid er niet uit is. 

Oefenstof aankomen aan hogerwal 
De Luts is een uitstekend oefenwater voor deze manoeuvre. Controleer of er geen andere bo-
ten last hebben van jouw oefeningen. 

Observatiepunten aankomen aan hogerwal  
Waarneming. Koersen goed kunnen zien, zeilstand juist en kunnen ‘zien’ wat de snelheid is 
van de boot. 
Inzicht. Snelle windoriëntatie. Snel plan kunnen maken; niet hoeven nadenken over oploeven, 
afvallen, overstag of gijpen. Indien wel, dan eerst inzicht oefeningen doen op ruim water. Zie 
Deel 2 5.2 training windroos. 
Motoriek. Bewegingen aan boord zijn soepel en gecontroleerd. Schoot en helmstokbediening 
blijven in orde, ook bij verzitten en eventuele hulp aan de bemanning. 
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11 Afmeren van het schip 

Schip zo fixeren dat ook op lange termijn schade aan eigen of andere schepen niet 
mogelijk is. Gebruik zo min mogelijk verbindingslijnen met de ‘wal’ (minder dan 3 en 
meer dan 6 is altijd fout). Kies de lijn zo lang mogelijk. Eerst die lijnen vastmaken 
die de natuurlijke beweging van het schip tegengaan (in de wind of tegenstrooms). 

11.1 AFMEREN VAN HET SCHIP  
Behalve afmeren in de boxen bij de Ulepanne, moet de boot nu ook langswal of 
naast een ander schip afgemeerd kunnen worden. Het gebruik van springen moet 
begrepen en zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. 

Techniek afmeren van het schip 
Langswal: Maak van te voren stootwillen vast op het breedste punt van het schip. Voorland-
vast naar voren, achterlandvast naar achteren en een spring van de achterste kikker naar een 
bolder voor op de kade laten lopen. Afhankelijk van wind en stroom moet er een tweede spring 
van het voorschip naar achteren gelegd worden. Maak de landvasten niet te kort in verband 
met eventuele golfslag en zet ze niet te strak vast. Zorg ervoor dat de losse einden van de 
landvasten op het schip liggen.  
 
Neus op de wal met hekanker: Je moet ervoor zorgen dat de ankerlijn het schip voldoende 
naar achteren trekt. Zorg tevens voor dat het anker niet in het vaarwater van andere schepen 
ligt. Markeer het anker met ankerboei. 
 
Langszij een ander schip: Het afmeren langs een ander schip gaat in principe hetzelfde als 
bij een langswal. Let er wel op dat het schip waar je naast gaat liggen minstens net zo groot en 
sterk is als je eigen schip. Wordt de rij schepen te breed (meer dan twee van gelijke grootte) 
dan moeten extra lijnen naar de wal worden uitgebracht. 

Oefenstof afmeren en ontmeren 
Situatie: Box, langswal of naast ander schip, loodrecht op de wal. 
Uitwerking: Eerst uitleggen en laten zien, daarna in groepjes van twee werken. Eén groepje 
meert af; het andere groepje gaat bijvoorbeeld enkele knopen op de wal oefenen en contro-
leert na afloop of het schip goed ligt. Vergeet niet te kijken of de stootwillen goed hangen. In 
nieuwe situatie hetzelfde doen, maar dan gewisseld. 
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12 Kunnen reven op het eigen schip 

Aan kunnen geven wanneer de noodzaak bestaat om te gaan reven. Dit aangeven aan de 
hand van: schip, zeilwater, windkracht en geoefendheid van de bemanning. Op de eigen boot 
moet, indien noodzakelijk, gereefd kunnen worden. 

12.1 REVEN OP EIGEN SCHIP  
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan CWO I. In principe staat reven niet 
op het programma voor CWO II omdat - als er gereefd moet worden - het te hard 
waait voor het betreffende zeilniveau. 

13 Toepassing van de reglementen 

De uitwijkregels voor het eigen vaargebied kunnen toepassen. Een uitwijkmanoeuvre dient 
tijdig te worden ingezet. De bemanning mag waarschuwen voor andere scheepvaart. 

13.1 TOEPASSING REGLEMENTEN 
Weef door de hele dag vragen, over welke boot recht van de weg heeft. Uitgebreide 
uitleg liever tot avondprogramma’s laten wachten.  

Techniek toepassing reglementen 
De stuurman anticipeert zelfstandig op eenvoudige BPR situaties tussen kleine schepen on-
derling in de volgende situaties:  
Bij het oefenen van het aanleggen aan hogerwal, juist reageren op andere boten in de buurt; 
bij het kruisen op vaarwaters in de buurt van de Ulepanne en natuurlijk bij het zeilen op het 
meer. 

Oefenstof toepassing reglementen 
Stel regelmatig vragen; creëer bpr-situaties; gebruik bpr om de concentratie op een bepaalde 
manoeuvre te verstoren (als de deelnemer daaraan toe is en het hebben kan). 

Observatiepunten toepassing reglementen  
Waarneming. Voorlangs, achterlangs en aanvaringssituaties worden juist geschat. Het toe-
passen van de achtergrondpeiling is bekend. De deelnemer heeft ook tijdens het uitvoeren van 
lastige opdrachten voldoende oog voor de omgeving en de boten die daar varen. 
Inzicht. De vereiste reglementen (zie theorie CWO II blok 5) zijn bekend. De deelnemer kan 
de manoeuvreermogelijkheden van andere waterweggebruikers goed schatten. 
Motoriek. Niet van toepassing. 
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14 Man over boordmanoeuvre 

‘Man over boord’ constateren en roepen. "Zwem" toeroepen, Zonodig een drijfmid-
del toewerpen. Op elke willekeurige koers afvallen naar voor de wind.Er dient ie-
mand te wijzen als de drenkeling moeilijk zichtbaar is. Voor de wind varen totdat je 
over de aan de windse lijn heen bent (ongeveer 4 bootlengtes). Oploeven en aan de 
wind gaan varen. Stuurman constateert of laat constateren: "man dwars". Overstag, 
snelheid regelen (niet stil gaan liggen) en langzaam aan lij van de drenkeling langs-
varen. Bemanning geeft aanwijzingen voor de koers in de laatste meters. Beman-
ning staat aan loef klaar om drenkeling vast te pakken. Bemanning roept "man vast" 
als dat het geval is. Fok wordt bak getrokken. Drenkeling aan loef, op het draaipunt 
van het schip (achter het want), zijdelings en zo horizontaal mogelijk binnenhalen. 
Bijliggen. EHBO toepassen. 

14.1 Man over boord 
Deze manoeuvre oefen je als automatisme, omdat de bemanning nog onvoldoende 
zeilervaring heeft automatisch de goede handelingen uit te voeren om stilliggend bij 
het bemanningslid (of oefenboei) te komen. Wij gebruiken het protocol uit het zeil-
boek en halen de drenkeling aan de loefzijde aan boord. 

Techniek man over boordmanoeuvre 
Zie CWO omschrijving. Maak duidelijk onderscheid tussen boeitjes over boord om mee te oe-
fenen en dezelfde boeitjes overboord voor deze manoeuvre. 

Oefenstof man over boord 
Situatie: Oefen op een plek waar je de ruimte hebt.  

Observatiepunten man over boord 
Waarneming: Vlotte windoriëntatie. Niet twijfelen over welke kant er afgevallen moet worden. 
Goed herkennen van de gijpkoers. Niet stoppen bij ruime wind, ook niet doordraaien tot binnen 
de wind. Na oploeven juist uitkomen op hoog aan de wind. Goede inschatting maken van de 
windrichting en het moment van overstag gaan. 
Inzicht: Begrijpt het patroon van de manoeuvre. Wanneer er fouten worden gemaakt door ver-
keerde windoriëntatie of te traag uitgevoerde manoeuvres, kun je beter terugschakelen naar 
andere oefeningen. Wordt het probleem wél herkend en opgelost, dan zit de stuurman boven 
CWO II niveau. 
Motoriek: Snel afvallen, goed hoog aan de wind varen en overstaggaan, het zijn allemaal 
voorwaarden om deze manoeuvre goed uit te kunnen voeren.  
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15 Loskomen van aan de grond 

In volgorde van de moeilijkheid van de situatie, als je constateert dat je vastloopt, 
dien je: 
Zo snel mogelijk van de ondiepte af te sturen. 
Het schip te krengen om diepgang te verminderen (denk aan de gijp in voor de 
windse situaties). 
De vaarboom erbij te nemen en: 
a.  door de wind bomen en wegvaren, 
b.  een gijp te forceren en wegvaren. 
Het zeil te strijken en de boot via dezelfde weg terug te duwen (of zonodig te laten 
slepen) als die je op de ondiepte bent gekomen. 

15.1 Loskomen van aan de grond 
Oefen dit tijdens een kruisrak. Bij voorkeur in een normale praktijksituatie, dus niet 
expres.  

Techniek loskomen van aan de grond 
Aan de wind zeilend, bijvoorbeeld in een kruisrak: Naar de wind draaien, fok bak, grootschoot 
los, bemanning naar lij. 
Op een ruimere koers zeilend een geforceerde gijp maken. De boot loeft over de andere boeg 
op en zeilt zichzelf van de ondiepte af. 
Zit de boot behoorlijk vast, dan zeil je hem er niet zomaar uit. Let als eerste nu extra goed op 
andere scheepvaart. Wanneer de boot plotseling loskomt, kan gevaar voor aanvaring ont-
staan! Pak de boom en druk de boeg door de wind, of druk de achterkant (bij ruim winds vast-
raken aan de grond) door de gijp. Degene aan de boom en degene die de geforceerde gijp 
maakt, moeten beiden begrijpen wat hen te wachten staat. Bij een geforceerde gijp kan de 
giek met behoorlijk veel kracht overkomen! 

Oefenstof loskomen van aan de grond 
Als regel is het raar expres vast te lopen, zeker wanneer je het zo ‘grondig’ doet dat het jezelf 
ook moeite kost om los te komen... Waarschijnlijk loopt de boot tijdens een kruisrak wel een 
paar keer vast. Laat dit gewoon gebeuren... Dit zijn de meest voorkomende praktijksituaties. .  

Observatiepunten loskomen van aan de grond 
Waarneming: De stuurman merkt zelf (alert) op dat de boot vastloopt. De stuurman ziet waar 
de wind vandaan komt en ziet of het zeil wel of niet wind vangt. 
Inzicht: De stuurman begrijpt de zin of onzin van overstaggaan of gijpen in de gegeven situa-
tie. De stuurman begrijpt of de zeilen moeten killen of juist wind moeten vangen 
Motoriek: Soepele en trefzekere bewegingen aan boord. Gecontroleerd aanhalen en vieren 
van de grootschoot.  
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16 Gebruik buitenboordmotor  

De kandidaat wordt verondersteld met tenminste één motor om te kunnen gaan. De 
start en stopprocedure van de motor moet gekend worden (zonodig het gebruik van 
de choke kennen). Bij buitenboordmotoren moet gecontroleerd worden of er gevaar 
bestaat voor het raken van de schroef door het roer. Aanleggen en afvaren van ho-
gerwal. Goed afmeren op de eigen ligplaats. Keren. Stoppen. Bij directe aanwezig-
heid van personen in het water dient te motor te worden uitgeschakeld. 

16.1 Starten en stopzetten  
Gewoon voor de wal oefenen, als afwisseling op een zeilblok, net als het oefenen 
van het hijsen en strijken van de zeilen. Deze instructies zijn voor de Yamaha Malta. 

Techniek starten en stopzetten 
1. Laat de motor in het water zakken door het heveltje aan stuurboord, naast het staartstuk 

onder het motortje, naar boven te trekken. Tegelijkertijd moet je de motor eerst een klein 
stukje omhoogtrekken en daarna naar beneden laten zakken. Het is vaste regel bij de Ule-
panne dat de motor in het water blijft bij het afmeren van de boot. Anders kan deze er door 
passanten van af gevaren worden. 

2. Controleer voordat je start of de motor wanneer je deze achteruit draait, niet omhoogge-
klapt kan worden. 

3. Open de benzinedop en controleer of er nog genoeg brandstof in de tank zit. 
4. Controleer of het benzinekraantje aan bakboord, achter de gashandel openstaat. 
5. Controleer of de schakelaar voor neutraal of vooruit, aan stuurboordkant van de motor, 

neutraal (naar boven) staat. 
6. Als de motor koud is, trek de choke aan de voorkant van de motor uit.  
7. Draai het handvat zo dat de twee driehoekjes naar elkaar toewijzen. Dit is de juiste hoe-

veelheid gas om te starten. 
8. Trek met een fluwelen handje aan het startkoord. Geen kracht zetten dus! Je voelt na on-

geveer 5 tot 10 centimeter meer weerstand. Stop nu met trekken, maar geef het startkoord 
niet terug... Trek nu stevig naar voren. Graag de moeite nemen om met een knie op het 
dek en gehurkt te gaan zitten.  

9. Wanneer de motor niet start na een, twee, drie keer trekken, heb je een probleem... Moge-
lijke oplossingen:  
a. Je hebt je niet aan een van bovenstaande punten gehouden (benzinekraantje zit nog 

dicht?) 
b. De motor is om onverklaarbare redenen ‘verzopen’. Druk de chokeknop dicht, zet de 

gashandel helemaal open en trek een paar keer stevig aan het koord. Als de motor 
aanslaat komt er veel rook vrij. Daarna loopt hij normaal. 

c. De motor start vlot, gaat uit en wil daarna niet meer starten. Benzinekraantje zit nog 
dicht. Open het kraantje en de motor start normaal. 

d. Er zit water in de benzinetank. In de eerste plaats loopt de motor niet op water, maar 
één druppeltje water in de tank is voldoende om de carburator te verstoppen. De co-
hesie van water is groter dan die van benzine. Het gaatje van de carburator is zo klein 
dat deze daardoor verstopt. 
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e. De motor start gewoon en gaat pas na verloop van tijd uit en is daarna niet meer te 
starten (zelfs niet na het botvieren van enige frustratie). Vuiltje in de carburator is een 
optie. De motor kan ook te heet worden. Bijvoorbeeld omdat de impeller versleten is.  

16.2 Manoeuvreren  
Vooruitvaren, stoppen, achteruitvaren, draaien, aanleggen en wegvaren 

Techniek  
Vooruitvaren - Zitten op achterdek en sturen met gashandel en helmstok 
Stoppen of achteruit varen - Omdraaien op het achterdek en met het gezicht naar achteren de 
motor 180 graden draaien. Klap de gashandel naar achteren. Draai de schroef van het roer af. 
Verminder gas tijdens het draaien. Geef gas naar behoefte om de boot sneller of langzamer te 
laten stoppen. Bij achteruitvaren moet de helmstok goed worden vastgehouden. Deze kan te-
gen de draaiende schroef klappen. 
Aanleggen - Bij een lagerwal laat je de boot eenvoudig naar de kant waaien. Stootwillen ertus-
sen en afmeren. Klaar. Bij een langswal kun je vooruit of achteruit vaart minderen tot de boot 
stil naast de kant ligt. Bij een hogerwal met voldoende diepte is het het eenvoudigste om met 
de achterkant eerst aan te leggen. 
Wegvaren - Bij een lagerwal vaar je achteruit weg. Bij een hogerwal kun je je weg laten waaien 
met de motor neutraal. 
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Theorie CWO II 

1 Schiemanswerk 

De volgende steken bij naam kennen en op verzoek kunnen leggen: twee halve steken (waar-
van de eerste slippend), achtknoop, paalsteek, platte knoop,  

mastworp (met slipsteek als borg), schootsteek (enkel). Ook moet de functie van 
deze knopen en steken gekend te worden. Tevens: een lijn juist kunnen opschieten 
en een lijn goed kunnen beleggen op een kikker. 

1.1 SCHIEMANNEN 
Alle knopen en steken uit programma CWO I. 

Oefenstof schiemannen 
Situatie: Op ieder moment dat een bepaalde steek of belegging wordt gebruikt. Als afwisseling 
tijdens het zeilen. 
Uitwerking:  Beperk je tot de meest gebruikte steken. Het beleggen van een val kan tijdens het 
zeilen geoefend worden met de kraanlijn. 

 

2 Zeiltermen 

De kandidaat moet kunnen aangeven wat bedoeld wordt met de volgende termen: 
Hoger wal, lager wal, bakboord, stuurboord, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, in de wind, 
aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, oploeven, afvallen, overstag gaan, gijpen, 
kruisrak, killen van het zeil,  

deinzen, opschieten, beleggen. 

2.1 Zeilpraktijk  
Gebruik de zeiltermen in het theorieaanbod waarin de manoeuvres centraal staan. 

Zeiltermen in manoeuvres 
 Opkruisen in nauw vaarwater. Pagina 130 tm 134. 

 Afvaren hogerwal met weinig ruimte pagina 64 en 65. Verdiepen van afvaren van en 
aankomen aan hogerwal. Pagina 87 tm 93. 

 Stormrondje, rechte gijp en s-gijp (gijp waarbij je direct na de gijp heel snel oploeft 
en daarna weer heel snel afvalt, pagina 83 tm 86 

 Man over boord. Pagina 112 tm 117.  

 Loskomen van aan de grond, kardinale betonning, boot door de wind draaien, gefor-
ceerde gijp, zeilen strijken. Pagina 124 tm 129.  

 Slepen en jagen. Pagina 127 tm 129. 
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3 Onderdelen 

Van eigen boot en tuigage in de praktijk en op een tekening minstens 25 onderdelen 
bij de juiste naam kunnen noemen. De onderdelen naar eigen keuze van de kandi-
daat. Op de tekening moeten duidelijk minstens 30 verschillende onderdelen voor-
komen. In ieder geval moeten gekend worden: blok, landvast, kiel, helmstok, roer, 
mast, giek, val, schoot, halshoek, schoothoek, grootzeil, fok. 

 

4 Veiligheid 

Kunnen aangeven waarom het belangrijk is om bij de omgeslagen boot te blijven. En tevens 
de eisen kennen die gesteld moeten worden aan een reddingvest. 

4.1 VEILIGHEID 
Gebruik de zeiltermen in het theorieaanbod waarin de manoeuvres centraal staan. 

Veiligheid 
Onderkoeling, hartstilstand, zuurstofgebrek en hoe daar voor het slachtoffer het beste van te 
maken. Pagina 118 tm 119. 

 

5 Reglementen 

De volgende regels uit het Binnenvaartpolitiereglement kunnen toepassen:  
1.01 lid A 2° motorschip 
1.01 lid A 3° groot schip 
1.01 lid A 4° klein schip: alleen de bepaling over de lengte 

1.01 lid A 15° zeilschip 
1.01 lid A 16° zeilplank 
1.04 Voorzorgsmaatregelen 
1.05 Afwijking reglement 

6.01 lid 1 Tegengestelde koersen, oplopen, voorbijlopen en kruisende koer-
sen  

6.03 lid 1,3,4,5 Tegengestelde koersen: algemene beginselen  
6.04 lid 2 Tegengestelde koersen: stuurboordwal  
6.04 lid 3 Tegengestelde koersen: klein schip verleent voorrang aan groot indien geen 

stuurboordwal 
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6.04 lid 6,8 Tegengestelde koersen: kleine zeilschepen onderling en zeil – spier 
– motor 

6.10 Voorbijlopen 
6.17 lid 2 Kruisende koersen: stuurboordwal 

6.17 lid 3 Kruisende koersen: klein schip verleent voorrang aan groot indien 
geen stuurboordwal 

6.17 lid 6 Kruisende koersen: kleine zeilschepen onderling 
6.17 lid 9 Kruisende koersen: zeil – spier – motor 

Weten dat naast het BPR nog andere reglementen kunnen gelden en weten waar 
het BPR en deze andere reglementen gevonden kunnen worden.  

5.1 REGLEMENTEN 
Aandacht voor de vaarproblematiek van grote schepen en voor het varen ’s nachts. 

Grote schepen 
Vaarwater, vaarweg, hoofdvaarwater en nevenvaarwater. Vaarregels nauwe vaarwaters. 
Hoofdvaarwater en nevenvaarwater. Pagina 130 tm 142. Bruggen, sluizen en engtes. Pagina 
172 tot en met 177. 

Lichtjes 
CWO I programma, maar dan ’s nachts. Dit is een leuk herhalingsblok. Begin met de relatie uit 
te leggen tussen de regels van het BPR en de lichtjes. Als je aan de kant moet voor een groot 
schip, dan geldt dat ’s nachts ook. Maar waaraan herken je een groot schip? En hoe zie je aan 
de lichtjes of je een schip oploopt, kruist of tegemoet vaart? Boordlichten, toplichten en bijzon-
dere lichten maken het ’s nachts gemakkelijk om de regels van het BPR toe te passen. 

6 Krachten op het schip en hun gevolgen 

Aan kunnen geven wat de effecten zijn van fok en grootzeil op het sturen van het schip en wat 
er gebeurt bij een onjuiste zeilstand.  

Weten wat de effecten zijn van de helling van de boot op het sturen van het schip. 

6.1 Helling en sturen 
Leg uit hoe de boot door de voortstuwende kracht van de wind en de afremmende 
kracht van de weerstand van de romp van de boot door het water, de helling van de 
boot van invloed is op de loef- en lijgierigheid. 

Verwijs naar de praktijk 
Bij weinig wind of bij kruisen in de luwte van bomen, moet je het roer helemaal van je af druk-
ken... Dus de boot is als hij rechtop ligt... 

Leg uit met een model 
Leg een modelboot op tafel en laat zien hoe de boot steeds loefgieriger wordt naarmate de 
helling groter wordt. 
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7 Gedragsregels 

De goede gebruiken ten opzichte van andere watersporters, waaronder wedstrijd-
zeilers, kennen. De verantwoording kennen ten opzichte van het milieu. 

7.1 Gedrag 
Groeten, wedstrijdbaantjes herkennen en elkaar helpen. 

Verplichting tot goed gedrag 
112 is zo gebeld, maar dat ontslaat je niet van de plicht zelf hulp te bieden.  
 
 
 

8 Weersinvloeden 

Het weerbericht kunnen interpreteren met betrekking tot de veiligheid van het kiel-
boot varen, mede gezien de eigen vaardigheid. Het tijdig kunnen herkennen van 
voortekenen van plotselinge weersomslagen zoals onweer en zware windvlagen. 

8.1 WEER EN WIND 
Dit blok kan goed met het blok ‘veiligheid’ gecombineerd worden. 

Weer 
Weer, wind, reven en veiligheid CWO II – Schaal van Beaufort, weerbericht en weersverande-
ringen, weer op internet, buien en onweer, bliksem, reven en reefsystemen, varen of niet va-
ren. Zie pagina 102 tm 111 ‘Het Zeilboek’.  

Interpreteren van het weerbericht 
Temperatuur, windrichting, windkracht, verandering van windrichting, neerslag, onweer en 
zicht. 
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9 Vaarproblematiek andersoortige schepen 

Het gevaar kennen van de dode hoek en de zuiging van grote schepen. Weten dat 
grote schepen (o.a. ten gevolge van hun diepgang) op smal vaarwater niet kunnen 
wijken. Weten dat ook grote vrachtschepen sterk kunnen verlijeren 

9.1 GROTE BOTEN 
Dit blok kan goed met het blok ‘reglementen’ gecombineerd worden. 

Grote boten 
Vaarproblematiek grote schepen: dode hoek, diepgang, verlijeren, zuiging, sleepboot met 
sleep. 
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DEEL 3 - CWO III 
Nieuw 
Ankeren, aankomen aan en wegvaren van lagerwal. 
 
Einddoel geformuleerd door de Ulepanne 
De deelnemers kunnen helemaal zelfstandig, met een bemanning die bestaat uit mensen die 
nog nooit hebben gezeild een boot als een Polyvalk of een Keus 22 naar Heeg, Langweer of 
Lemmer varen tot en met een windkracht van 6 Beaufort. Ze blijven ook bij spannende situa-
ties - veel wind of druk vaarwater in smalle vaarten of bij bruggen - inspirerend en gezellig voor 
hun bemanning. Ze hebben overzicht over de situatie en kunnen alles wat er aan boord moet 
gebeuren delegeren aan de bemanning die niet eerder zeilde. 
 
Meetpunten geformuleerd door de Ulepanne 
Alle basismanoeuvres worden moeiteloos perfect uitgevoerd. Hoog aan de wind zeilen, over-
stag van hoog aan de wind naar hoog aan de wind, gijpen in een bocht, gijpen achter elkaar 
op een rechte koers, kort manoeuvreren en oploeven en afvallen lukt trefzeker. 
Bij aankomen aan en wegvaren van hogerwal en bij de man over boord manoeuvre bewijst 
een zeer gedegen beheersing van de basismanoeuvres dat de zeiler nooit de weg kwijt is. In-
schattingsfouten worden direct gezien en aantoonbaar gecorrigeerd. De manoeuvre wordt af-
gemaakt of overduidelijk afgebroken. De situatie hoeft niet eindeloos verkend te worden. 
Bij het ankeren en het aankomen aan EN wegvaren van lagerwal moet de situatie zeilend snel 
verkend worden en tot actie overgegaan worden.  
Bij alle manoeuvres moeten alle protocollen met betrekking tot de veiligheid juist worden uitge-
voerd, mogen er geen BPR fouten gemaakt worden en mag de boot met niets anders contact 
maken dan met water en met stootwillen. Atletische handelingen van de bemanning om de 
boot af te houden, af te zetten of te redden, worden NIET op prijs gesteld. Het gaat om de ele-
gantie. Gebruik maken van de kracht van het moment zelf, niet die van elders opgeslagen 
energie zoals lichaamskracht of kracht uit brandstoffen of elektrische spanningsverschillen.  
 
Verschil tussen CWO II en III 
Hoe meet je het verschil tussen CWO II en CWO III aankomen aan en wegvaren van hoger-
wal? Die vind ik lastig. Eigenlijk vind ik een manoeuvre aan hogerwal geslaagd wanneer de 
boot precies voor de wal stilligt. Reageren op windschiftingen, ze van te voren aan zien ko-
men, snelheid en verlijering van de boot goed inschatten, het zijn allemaal signalen van mees-
terschap. Tegelijk hoeft er van mij niet eindeloos veel tijd in het perfectioneren van deze ma-
noeuvres gestoken te worden, waar een eenvoudig heen en weer halen van het roer ook dat 
laatste stukje snelheid eruit haalt. Liever dat, dan terugdraaien en opnieuw beginnen (botsen is 
natuurlijk genadeloos uit den boze). 
In ieder geval mag je van de hogerwalmanoeuvres op dit niveau verwachten dat zowel het 
aankomen aan en het wegvaren van hogerwal, als het uitvoeren van man over boord manoeu-
vres met een grote trefzekerheid en een grote kans van slagen worden uitgevoerd. Veilig voor 
bemanning en voor de boot. 
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Diploma Kielboot III 
Het CWO-diploma Kielboot III wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gege-
ven de volgende onderdelen te beheersen en in staat zijn tot en met windkracht 6 
zelfstandig op meren, plassen en kanalen in een zeilboot met een eigen massa van 
tenminste 200 kg en een zeiloppervlak tot 30 m² te varen. 
 
 Eisen praktijk 
1. Het aanslaan van de zeilen 
2. Het schip zeilklaar maken en klaarmaken voor de nacht 
3. Verhalen van het schip 
4. Hijsen en strijken van de zeilen zowel stilliggend als varend 
5. Stand en bediening van de zeilen 
6. Bovenwinds gelegen punt kunnen bezeilen 
7. Opkruisen in nauw vaarwater 
8. Gijpen en gijpen kunnen vermijden 
9. Afvaren van en aankomen aan hoger wal 
10. Man over boordmanoeuvre 
11. Aankomen aan lager wal 
12. Afmeren 
13. Kunnen reven op het eigen schip 
14. Eenvoudig ankeren 
15. Eenvoudige zeil- en scheepstrim 
16. Loskomen van aan de grond 
17. Bedienen van een binnen- of buitenboordmotor 
18. Schiemanswerk 
19. Aanvarings/achtergrondspeiling kunnen maken 
20. Toepassing van de reglementen 
21. Terminologie 
 
 Eisen theorie 
1. Schiemanswerk 
2. Zeiltermen 
3. Onderdelen 
4. Veiligheid 
5. Reglementen 
6. Krachten op het schip en hun gevolgen 
7. Gedragsregels, vlagvoering en jachtetiquette 
8. Weersinvloeden 
9. Vaarproblematiek andersoortige schepen 
10. Dagelijks onderhoud van het eigen schip 
11. Het kennen van twee andere reefsystemen dan die op het eigen schip 
 
Aanbevolen literatuur: 
Het Zeilboek J.Peter. Hoefnagels, Uitgeverij Het Goede Boek, derde druk 2001, 
ISBN 90 240 0667 8 
Zeilen van beginner tot gevorderde  Karel Heijen, Peter Tolsma, Uitgeverij Hollan-
dia,  zevende druk 1998 ISBN 90 6410 0586 
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Praktijk CWO III 

1 Aanslaan van de zeilen 

Een zeil kunnen aanslaan aan de rondhouten van het 'eigen' schip. 

1.1 Aanslaan van de zeilen 
Het aanslaan van de zeilen op de Polyvalk staat niet als oefening op het program-
ma. We oefenen ermee als het een keer windstil weer is, of als een zeil vanwege 
schade moet worden vervangen. 

Oefeningen 
Biedt deze oefeningen uitsluitend aan wanneer je zelf 100% zeker weet dat je de zeilen vol-
gens de juiste technische standaard aanslaat. Er zijn veel verschillende onderdelen op de bo-
ten en de principes van waaruit beslag is bedacht zijn niet altijd even voor de handliggend.  

Zeiltechnische standaard 
Grootzeil Polyvalk: Begin met het inscheren van het onderlijk in de giek. Altijd met twee per-
sonen. Degene bij de mast voert het zeil in en voorkomt dat de groef van de giek in het zeil 
snijdt en degene achter, trekt de schoothoek naar achter met de steekbout (lijntje waarmee 
het onderlijk op spanning wordt gezet. Bij de halshoek het grootzeil met een lange D-sluiting 
vastzetten aan het lummelbeslag. Achter het onderlijk (een beetje) op spanning zetten met het 
steekbout. Het bovenlijk kun je het beste inscheren door de gaffel recht tegen de must te 
drukken (met je handen) en de piekeval aan de tophoek van het zeil aan te slaan. Nu kun je 
het bovenlijk inscheren in de gaffel door de piekeval aan te trekken. Daarna strijk je de gaffel 
door de piekeval te vieren. Klauwhoek vastzetten met D-sluiting, boutje (een echt boutje) of 
met een lijntje, afhankelijk van de uitvoering van het klauwbeslag. Afhankelijk van het zeil zet 
je het bovenlijk onder (een klein beetje) spanning, of zet je het met een sluiting of een boutje 
vast op het uiterste punt van de gaffel. Nu de rijglijn inscheren en op spanning zetten. Zit de 
rijglijn te strak, dan kun je het zeil niet hijsen, zit het te los dan waait het weg van de mast. 
Controleer daarom altijd of de rijglijn op de goede spanning zit. Verder is de rijglijn gewoon 
een middel om de vorm van het zeil mee te trimmen. Net als de spanning op het onder en bo-
venlijk. Het is niet meer dan normaal dat je regelmatig controleert of deze lijnen op de goede 
spanning staan. 
Rolfok Polyvalk: Om een fok te verwisselen moet eerst de mast worden gestreken. Bij boten 
met een mast met gasveer moet de knoop BLIJVEN ZITTEN. Neem een dunnere lijn en be-
vestig deze met een mastworp met voorslag aan de lijn, Trek de dunne lijn aan en beleg deze 
op de kikkers aan de mastkoker. Draai nu de sluiting los en draai het mannetje weer terug! 
Alls de fok ook bij het stevenbeslag los. Bij boten zonder gasveer kan je de sluiting waarmee 
de rolfok aan het topbeslag zit eenvoudig losdraaien. Rol de fok nu op een schone vloer uit. 
Haal de lijntjes bij de halshoek en de tophoek los. Het aluminium beslag onderaan zit met 
epoxy vastgeplakt NIET LOSDRAAIEN. Het beslag aan de bovenkant kun je losmaken door 
de oogschroef met moer (M8) weg te nemen. Nu kun je de grote zwarte aluminium moer los-
ser draaien. Dan kan het aluminium beslag eraf. Verwijder direct daarna het RVS buisje dat in 
de glasvezelbuis zit. Zonder dit buisje mag de rolfok NOOIT gemonteerd worden! De fok kan 
eraf, de nieuwe erop (altijd met twee man) en dat werkt in omgekeerde volgorde 
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2 Het schip zeilklaar en nachtklaar maken 

Controle inventaris. Eventueel schip schoon/droog maken. Zeilkle(e)d(en) eraf: droge zijde 
droog houdend opvouwen en opbergen. Zonodig sluitingen controleren. Kraanlijn aanslaan, 
kraanlijn doorzetten. Mik, schaar, bok (dan wel stoeltje) onder giek uit en veilig opbergen.   
Fok aanslaan: val van tevoren klaar hangen. Schoot aan fok bevestigen dan wel klaarleggen. 
Halshoek vastmaken. Leuvers van onder af aanslaan. Niet in het water laten komen. Zie ver-
der: fok opdoeken. Fokkenschoten door de lij-ogen en achtknoop erop zetten. 
Grootzeil: grootzeilbindsels vastmaken/controleren (*). Aanslaan: piekenval aan spruit en 
spruitloperborglijn (*).Klauwval aanslaan (*). Grootzeilval aanslaan (*). Zonodig reven. 
Zelflozers (indien aanwezig) naar wens instellen. Bemanning moet goed gekleed zijn en de 
mogelijkheid hebben zich anders te kleden als de omstandigheden veranderen. Reddingvest 
voor elk persoon is aan boord en is bij voorkeur aangetrokken als een onderdeel van de re-
genkleding. 
(*) = indien van toepassing 

2.1 Zeil- en nachtklaar maken 
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan die voor CWO II. 

Oefeningen en observatiepunten 
Zie deel 2 blok 1  
 
 
 

3 Verhalen van het schip 

Zonder gebruik te maken van de motor. Alle manieren met spierkracht zijn toegelaten met 
dien verstande dat het verhalen geen gevaar op mag leveren voor bemanning, materiaal of 
andere scheepvaart. Op het schip zelf dient zo veel mogelijk vanuit de kuip gewerkt te wor-
den. 

3.1 Verhalen van het schip 
De formulering van de CWO eisen is gelijk aan die voor CWO II. 

Oefeningen en Observatiepunten 
Zie deel 2 blok 2. 
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4 Hijsen en strijken van de zeilen 

Stilliggend: met de kop (nagenoeg) in de wind gaan liggen. Zo nodig verhalen. Iemand/iets 
ervoor zorg laten dragen dat het schip niet tegen de wal komt. Bemanning voorin of aan de 
kant van de kraanlijn plaats laten nemen. 
Grootzeil hijsen: grootschoot los. Zeilbandjes los. Zo nodig zeil opvangen. Gaffel tot ongeveer 
45 graden (*). Vallen samen (*). Piekenval tijdelijk vastzetten (*). Klauwval vastzetten (*). 
Halstalie vast. Rijglijn/rakbanden zo nodig corrigeren. Piek stellen zodat een plooi van nok 
naar hals resteert (*). Kraanlijn zodanig los dat het zeil er geen hinder van ondervindt. 
(*) alleen voor gaffelzeilen 
Fok hijsen: val losmaken. Zo nodig naar de kuip gaan. Schoothoek aan schoot lostrekken (val 
ontspannen en beheerst trekken). Strietsen (dwars op de val trekken; de ruimte die ontstaat 
over de korvijnagel of kikker met de andere hand wegnemen). Val beleggen. Vallen/kraanlijn 
opschieten. 

 
Varend: 

Voorbereiding: fokkenval vastmaken aan nagelbank/knecht. Nog één zeilbandje 
vast met slipsteek. Kraanlijn strak aan toekomstige loefzijde. Schoot met slipsteek 
gereed om snel los te maken. Fokkenschoot klaarleggen naar stuurman toe. Groot-
zeilval(len) in de hand nemen (als het grootzeil eerst gehesen wordt). 
Uitvoering in principe: stuurman gaat aan toekomstige loefzijde zitten. Bij alle koer-
sen hoger dan halve wind eerst grootzeil en dan de fok. Bij andere koersen eerst 
fok, vaart lopen, oploeven tot aan de wind en grootzeil hijsen. (Zie voor het hijsen: 
stilliggend). 
Let op: piekenval sterker doorzetten dan 45 graden, dan wel alleen de piek hijsen 
en met de hand voor schoothoek spelen. 
Uitzonderingen: bij luwtes/weinig wind, vaak bij bruggen, kan het grootzeil ook ge-
hesen worden bij ruimere koers. 
Veiligheid: let goed op het andere scheepvaartverkeer. 
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4.1 Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen 
De formulering van de eisen is gelijk aan Deel 2 blok 3 

Oefeningen en observatiepunten 
Zie deel 2 blok 3.  

4.2 Varend hijsen en strijken van de zeilen 
Standaard worden de zeilen door de deelnemers gehesen zodra de boten voorbij 
de boxen van de Ulepanne zijn. Varend hijsen en strijken van de zeilen is op dit ni-
veau standaard bij het passeren van bruggen.  

Techniek 
Stuurman en bemanning moeten goed samenwerken. De bemanning moet de zeilen vlot en 
veilig kunnen hijsen en strijken. Kraanlijn aan loef is daarvoor een vereiste. 

Oefeningen 
Oefen ter afwisseling ook eens met het strijken van de zeilen op een hogerwalmanoeuvre. 
Verder bieden oefeningen aan lagerwal meer dan genoeg kans om dit uitgebreid te oefenen 

Observatiepunten 
Waarneming: Windrichting en kracht, luwtes in de buurt of juist wat verder weg. Lengte van 
de luwte... Waar waait het weer harder. 
Inzicht: De bemanning begrijpt de manoeuvre die de stuurman uitvoert en de stuurman kan 
goed schatten hoeveel tijd de bemanning nodig heeft voor de handelingen aan het zeil. Het 
parcours wordt van te voren bedacht. De schipper weet van te voren over welke boeg hij wil 
hijsen en zorgt ervoor dat de kraanlijn aan de goede kant staat. 
Motoriek: Grote halen, hand over hand. Wanneer er ergens iets blijft haken, is het probleem 
snel gezien en opgelost. 

5 Stand en bediening van de zeilen 

Zowel bij het varen van een rechte koers als bij het maken van bochten dient steeds zoveel 
mogelijk de juiste zeilstand te worden gevoerd. De zeilen dienen zoveel mogelijk gevierd te 
zijn zonder dat het voorlijk daarbij kilt. Bij oploeven is het killen van de fok en bij afvallen is het 
killen van het grootzeil in bescheiden mate noodzakelijk. De zeilen moeten het sturen van de 
boot ondersteunen. 

5.1 Schootvoering - schoot-helmstok coördinatie 
Op ruim water moet de bediening van de zeilen zich tot een tweede natuur hebben 
ontwikkeld.  

Techniek 
Zeil kilt steeds maar heel eventjes en staat nooit te strak. Iedere verandering van koers vraagt 
om een verandering van de zeilstand.  
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Oefeningen 
Iedere keer wanneer er slordigheden zijn waar te nemen bij de ingewikkelder manoeuvres, 
terugschakelen naar de basisoefeningen oploeven en afvallen. Koers, zeilstand en schoot-
helmstok-coördinatie systematisch trainen. Wanneer deze oefeningen vanzelfsprekend en 
netjes gaan, is de windoriëntatie ook veel beter en gaan dus de ingewikkelder oefeningen be-
ter. 

Observatiepunten 
Waarneming: De stuurman ziet zelf wat er eventueel op de manoeuvre is aan te merken. 
Inzicht: De stuurman weet altijd precies waar de wind vandaan komt. Kan dit zonder aarzelen, 
ook tijdens een manoeuvre met de hand aanwijzen, zonder de koers kwijt te raken. Kan zon-
der nadenktijd minimaal twee manoeuvres vooruit denken. 
Motoriek: Handelt met grote trefzekerheid. Heeft op ieder gevraagd moment een hand vrij. 
Kan te allen tijde denktijd vrij maken voor willekeurig welk ander onderwerp, zonder dat dit ten 
koste gaat van de juiste zeilstand of koers. 

5.2 Schootvoering in manoeuvres 
Kort manoeuvreren in de Luts of om tonnen. De zeilstand ondersteunt de manoeu-
vres. 

Oefeningen 
Meteen na uitvaren in de Luts al beginnen met oefeningen manoeuvreren in nauw vaarwater. 
Onderweg voortdurend blijven oefenen. Achtjes varen rond tonnen die dicht bij elkaar liggen. 

Observatiepunten 
Techniek: Zeil en roer worden puur functioneel gebruikt. Het roer om met veel snelheid een 
zo kort mogelijke bocht te maken en het zeil om te garanderen dat de bocht ook werkelijk kort 
kan blijven. Zonder de vingers te verbranden snel schoot kunnen geven. Snel de schoot aan 
kunnen halen in een bocht, zonder dat het zeil klappert, of de boot overstuurt of onverwacht 
doordraait naar overstag.  
Inzicht: In korte manoeuvres altijd exact weten waar de wind vandaan komt, hoe de andere 
koersen liggen en wat er met de zeilen gedaan moet worden. In een klap af kunnen vallen tot 
recht voor de wind. In een draai van voor de wind naar strak hoog aan de wind kunnen draaien. 
Motoriek: Schoot, helmstok en zitplaats blijven onder controle. De stuurman glijdt niet weg, de 
schoot raakt niet in de knoop en de helmstok blijft steeds binnen handbereik. 

5.3 Fokbediening 
De fok ondersteunt altijd de manoeuvres die door de stuurman worden ingezet. De 
fokkenist demonstreert dat hij de stuurman begrijpt, de stuurman corrigeert de fok-
kenist alleen indien nodig 

Techniek 
Bij afvallen mag de fok het grootzeil volgen. Bij oploeven mag de fok steeds net niet killen (dit 
wordt hier en daar anders geformuleerd, maar de fok moet tijdens het oploeven altijd op ieder 
stukje van de draaiende beweging optimaal getrimd zijn, om optimale voortstuwing te garan-
deren).  

Oefeningen 
Zelfde oefeningen als in Deel 3 bij 5.1 en 5.2 
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Observatiepunten 
Waarneming: Killen voorlijk op ongeveer een derde van de onderkant. 
Inzicht: De fokkenist laat zien dat hij qua inzicht gelijkwaardig is aan de stuurman. De stuur-
man zegt waar hij heen vaart en vertelt in twee woorden hoe de manoeuvre wordt uitgevoerd. 
Motoriek: Accepteer niet dat de schoot ergens achter blijft haken. Verzin oplossingen wan-
neer met grote regelmaat een manoeuvre wordt verprutst omdat de schoot ergens vast blijft 
zitten. Laat de fok ook eens door een persoon bedienen. 

6 Bovenwinds gelegen punt kunnen bezeilen 

Met zo min mogelijk slagen een in de wind gelegen punt kunnen bezeilen. Daarbij 
goed kunnen bepalen wanneer er overstag gegaan kan worden door het gebruik 
van de 'achterlijker dan dwars'-peiling. Wanneer een lange en een korte slag ge-
maakt moeten worden, bij voorkeur met de korte slag bij het in de windse punt aan-
komen. 

6.1 Bovenwindsgelegen punt bezeilen 
Deze oefeningen doe je onderweg. Op een ton of in een kruisrak. 

Techniek 
Hoog aan de wind zeilen, andere hoog aan de windse koers peilen, overstag gaan en nieuwe 
koers vervolgen, worden ‘onbewust vaardig’ beheerst. Je kunt de deelnemers dus tijdens het 
bezeilen van een bovenwinds gelegen punt lastig vallen met hele andere kwesties. 

Oefeningen 
Oefen onderweg op grote boeien of op een steiger. Grijp terug op dit soort oefeningen wan-
neer je merkt dat er bij het oefenen van hoger- of lagerwal teveel aandacht van de stuurman 
uitgaat naar deze basismanoeuvres. 

Observatiepunten 
Waarneming: De stuurman kan altijd exact aanwijzen waar de wind vandaan komt. De 
stuurman kan precies aanwijzen op welk punt de boot hoog aan de wind zeilt direct na de 
overstag. 
Inzicht: De stuurman weet feilloos hoe de koersen lopen, zonder rekenwerk of helikopterview. 
De stuurman heeft - in tegenstelling tot de CWO omschrijving - de dwarspeiling NIET nodig 
om, hoog aan de wind zeilend, het punt aan te wijzen waar de andere hoog aan de windse lijn 
naar toe leidt. 
Motoriek: Steun zoeken, hand vrij maken, met andere dingen bezig kunnen zijn en de groot-
schoot ordelijk houden. Alle bewegingen gaan soepel en georganiseerd. 

6.2 Overstag 
Deze oefeningen doe je onderweg. Op een ton of in een kruisrak. 
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Techniek 
Keurig van hoog aan de wind over de ene boeg naar hoog aan de wind over de andere boeg. 
Geen snelheidsverlies, niet te lang blijven ‘zoeken’ in het in de windse of te hoog aan de wind-
se gebied. 

Oefeningen 
Zie Deel 3-6.1 

Observatiepunten 
Waarneming: De stuurman heeft oog voor sturen en ‘kolken’ van het roer. Juiste hoog aan de 
windse koers zonder gezoek pakken. Eventueel grootschoot in de overstag iets aantrekken en 
daarna weer vieren. 
Inzicht: De stuurman kan uitleggen waarom de fokkenschoot NIET voor de overstag een klein 
beetje moet worden gevierd. Verder zie deel 3 6.1 
Motoriek: Zie deel 3 6.1. 

7 Opkruisen in nauw vaarwater 

Goed hoog aan de wind zeilen en rekening houden met het andere scheepvaartverkeer. Als 
de wind van één van de oevers waait, is het in nauw vaarwater noodzaak de korte slag met 
een knik in de schoot te varen om voldoende snelheid te krijgen voor een vloeiende over-
stagmanoeuvre. 

7.1 Kruisen in nauw vaarwater 
Deze oefeningen zijn gelijk aan die in Deel 2 blok 7 

Techniek, oefeningen en observatiepunten 
Zie Deel 2 blok 7 

7.2 fokbediening bij kruisen in nauw vaarwater 
Deze oefeningen zijn gelijk aan die in Deel 2 blok 7 

Techniek, oefeningen en observatiepunten 
Zie Deel 2 blok 7 

8 Gijpen 

Aan zien komen wanneer er gegijpt moet worden. De stuurman attendeert de bemanning op 
de komende gijp. Het overkomen van het zeil moet pal voor de wind gebeuren. Na de gijp zit 
de stuurman aan de hoge zijde. Het schip moet een vloeiende, zo nodig gestrekte, koers blij-
ven varen. ‘Nieuwe’ fokkenschoot pakken en evt. opnieuw de fok te loevert zetten. Direct voor 
en na de manoeuvre moet de zeilstand juist zijn. Met name het vieren van de schoot moet 
snel gebeuren. 
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Gijpen vermijden: indien de omstandigheden het noodzakelijk maken, moet een gijp vermeden 
kunnen worden. Bijv. het vervangen van de gijp door het maken van een ‘stormrondje’. Bij een 
‘stormrondje’ dient rustig te worden opgeloefd en na de overstagmanoeuvre vlot te worden 
afgevallen door het grootzeil flink los te zetten en de fok bak te blijven houden. Het strijken 
van het grootzeil is ook een mogelijkheid om de ‘gijp’ (althans met het grootzeil) te vermijden. 

8.1 gijpen 
Deze oefeningen zijn gelijk aan die in Deel 2 blok 8 

Techniek, oefeningen en observatiepunten 
Zie Deel 2 blok 8 

9 Afvaren van en aankomen aan hoger wal 

Afvaren van hogerwal: met de kop (nagenoeg) in de wind gaan liggen, zo nodig verhalen. Ie-
mand/iets ervoor zorg laten dragen dat het schip niet tegen de wal komt. Landvast(en) losma-
ken, opschieten en paraat opbergen. Bemanning evenredig over sb en bb verdelen. Stuurman 
aan de helmstok aan de toekomstige loefzijde. 
Schoten goed los. Goed uitkijken voor een veilige afvaart. Afzet van de wal naar de gewenste 
(grootste hoek schip/wal) richting (bij langswal ook vooruit) of recht achteruit. Zo nodig fok 
bak. Afduwer gaat aan de loefzijde van de fok naar de kuip. 
Zo nodig moet er worden gedeinsd. 
Deinzen: schip in de wind leggen. Bemanningsgewicht evenredig over stuur- en bakboord 
verdelen. Schoten goed los. Fok zo mogelijk bundelen. Stuurman aan de toekomstige loefzij-
de. Afduwer houdt het schip aan de voorstag of aan de randen van het voordek vast. Het been 
dat het dichtst bij het voorstag is wordt op het schip geplaatst. Afzet krachtig en recht achter-
uit. Roerganger geeft roer voor deinzend schip. Volvallen over de van tevoren vastgestelde 
boeg. Bij voorkeur zonder fok bak. 
Helmstok/hout niet loslaten. Vaart gaan maken (zeil aantrekken) zodra het schip op de juiste 
koers ligt. 
Aankomen aan hogerwal onder alle omstandigheden: de aankomst aan hogerwal dient ook 
zonder een ‘dwarspeiling’ te kunnen worden uitgevoerd. Landvasten gereed leggen/houden 
en vastmaken aan het schip. Schip moet stilliggen vlak voor de op de wal aangegeven plaats 
op één der aan de windse koersen (zo nodig afhouden op veilige wijze). Het schip moet zo-
veel mogelijk loodrecht op de wal aankomen. De snelheidsregeling moet zichtbaar zijn. De 
controle op volledige killende zeilen (op de juiste koers varend) moet hebben plaatsgevonden. 
Het bemanningslid dat vast gaat maken, blijft zo lang mogelijk ‘laag’ en houdt zich gereed met 
het landvast in de hand. Via de loefzijde aan de wal stappen (niet springen). 

9.1 Afvaren van hogerwal 
Deze oefeningen zijn gelijk aan die in Deel 2 blok 9 

Techniek, oefeningen en observatiepunten 
Zie Deel 2 blok 9 
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9.2 Aankomen aan hogerwal 
Deze oefeningen zijn gelijk aan die in Deel 2 blok 10 

Techniek, oefeningen en observatiepunten 
Zie Deel 2 blok 10 

10 Man over boordmanoeuvre 

"Man over boord" constateren en roepen. "Zwem" toeroepen. Zonodig een drijfmiddel toewer-
pen. Op elke willekeurige koers afvallen naar voor de wind. Er dient iemand te wijzen als de 
drenkeling moeilijk zichtbaar is. Voor de wind varen totdat je over de aan de windse lijn heen 
bent (ongeveer 4 bootlengtes). Oploeven en aan de wind gaan varen. Stuurman constateert of 
laat constateren: "man dwars". Overstag. Snelheid regelen (niet stil gaan liggen) en langzaam 
aan lij van de drenkeling langsvaren. 
Bemanning geeft aanwijzingen voor de koers in de laatste meters. Bemanning staat aan loef 
klaar om drenkeling vast te pakken. Bemanning roept "man vast" als dat het geval is. Fok 
wordt bak getrokken. Drenkeling aan loef, op het draaipunt van het schip (achter het want), 
zijdelings en zo horizontaal mogelijk binnenhalen. Bijliggen. EHBO toepassen. 

10.1 Man over boord 
Deze oefeningen zijn gelijk aan die in Deel 2 blok 14 

Techniek, oefeningen en observatiepunten 
Zie Deel 2 blok 14 

11 Aankomen aan lagerwal 

Voorbereiding: stootwillen op de juiste plaats bevestigen en zo mogelijk terug in het 
schip leggen. Afstoplijn zonodig gereed maken en beleggen in de buurt van het 
draaipunt van het schip. Vallen klaar maken voor het vrij uitlopen tijdens het strij-
ken. Kraanlijn aan toekomstige loefzijde. Zeilbandjes gereed houden. 
Uitvoering: de keuze van het al dan niet eerst strijken van de fok hangt af van de 
bekwaamheid van de bemanning en de bestuurbaarheid van het schip. Fok zo no-
dig strijken. Grootzeil bovenwinds strijken op aan de windse koers. 
Grootzeil strijken: voorstrijk (vallen 20 cm vieren). Grootschoot vast. Vlot strijken. 

Grootzeil aan loef binnenhalen. Zeilbandjes vast. 
Fok strijken: niet in het water laten komen. Fok opdoeken. Stootwillen uithangen. 
Bij aankomst:  a.  via opdraaimethode: vaart verminderen door tegen de wind in te 
sturen b.  via afstopmethode: afstoppen met afstoplijn. 
Veiligheid: schip 'vierkant' houden. De bemanning niet aan de lijzijde achter in de 
kuip. Werkende en meevarende bemanning zo snel mogelijk laag in de kuip plaats 
laten nemen. Het uitzicht van de stuurman wordt belemmerd, dus de bemanning 
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moet mee uitkijken. De situatie moet zo kort mogelijk duren, dus zo snel mogelijk 
uitvoeren. Niet met handen of voeten vanaf het schip afhouden. Wel goed: afstap-
pen en schip afhouden. 

11.1  Aankomen aan lagerwal 
Bouw zoveel mogelijk gelegenheid in om de manoeuvre uit te proberen. Geen als-
dan-sessies. Wel boot netjes afmeren en vrij van de kant houden. 

Techniek aankomen 
Strijk de zeilen aan de wind en vaar voor de wind met gestreken zeilen naar de plek waar je 
aan wilt leggen. Haal de snelheid uit de boot door het laatste stuk in de wind te draaien, of 
door af te stoppen met de achterlandvast. Stootwillen moeten aan de goede kant worden uit-
gehangen. De boot mag de kant niet raken.  
Wind haaks op de wal - Het maakt niet uit over welke boeg je aankomt.  
Wind scheef op de wal - De boot is het eenvoudigste te stoppen wanneer je op het laatst 
schuin tegen de wind (en dus parallel aan de wal) stuurt.  
Lager langswal of een langswal - Wanneer het langs de kant diep genoeg is kun je zelfs met 
een sliplanding aankomen. 

Techniek afvaren 
Vaar de boot vrij van lagerwal met een forse afzet van de bemanning, of met de vaarboom. 
Voordat de zeilen worden gehesen, moet de stuurman er zeker van zijn dat de boot tijdens het 
hijsen van de zeilen niet op de lagerwal teruggezet wordt. De boot mag de kant niet raken! 
Wind haaks op de wal - Afgezien van eventuele obstakels maakt de boeg waar over je de 
zeilen hijst niet uit. Geef de boot een zet door vanaf de kant tegen de giek te duwen, of door 
de boot vrij van lagerwal te bomen. Op een aan de windse koers wordt eerst het grootzeil ge-
hesen. Pas wanneer het grootzeil staat, kan de fok erbij. Met weinig snelheid wordt de boot 
uitsluitend op de fok gegarandeerd terug op de lagerwal geblazen. Bij veel wind of weinig 
ruimte, kan er eerst met ‘een puntje grootzeil’ worden afgevaren. De bemanning trekt een 
zeilbandje door het achterste reefoog van het tweede rif en een ander bemanninglid trekt de 
piekenval door. Snelheid maken en bij voldoende afstand van de wal het zeil doortrekken. 
Wind scheef op de wal - De boot kan met de boeg scheef in de wind tegen de wal liggen, of 
met de wind schuin mee. Het spreekt voor zich dat de laatste koers de eenvoudigste is om af 
te varen van lagerwal. Wanneer de boot met de boeg naar de wind ligt, kun je hem voor de 
kant draaien met behulp van lijnen en vaarboom (altijd draaien met de kop naar de kade, an-
ders kan het roer sneuvelen). Geef de boot een zet en hijs op een aan de windse koers het 
grootzeil. Ook hier eerst het grootzeil, dan pas de fok! 
Lager langswal- langswal - In principe kan hier met gehesen zeilen worden afgevaren. In 
tegenstelling tot het wegvaren van hogerwal, moet nu voorkomen worden dat de boot gaat 
deinzen (dan komt de boot met het roer tegen de lagerwal. De bemanning houdt de boot aan 
de wal met een achterlandvast en een voorlandvast en geeft de boot bij het aan boord gaan 
voorwaartse snelheid door de achterlandvast aan te trekken en de voorlandvast aan boord te 
gooien. Afduwen aan het want en stootwillen laten zitten totdat de boot vrij is van lagerwal.  

Oefeningen 
Oefening 1 - Start de oefeningen met manoeuvres rond een ton. Geef verschillende koersen 
op. Bijvoorbeeld: Vaar aan de wind met je zeilen over stuurboord langs de ton... Nu aan de 
wind met je zeilen over bakboord. Vaar nu halve wind lans de ton, ruime wind met zeil over 
bakboord, voor de wind... Voor de wind met gestreken zeilen... Dit zijn oefeningen die helpen 
om bij een echte lagerwalmanoeuvre niet te veel tijd te verspelen met onzeker gezwalk. Wie 
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voor de wind met gestreken zeilen langs een ton kan varen, weet ook hoe het bij een lagerwal 
moet, terwijl je veel minder tijd kwijt bent!  
Oefening 2 - Zoek een lagerwal met weinig boten en scheepvaart. Laat iedereen oefenen. 
Stap met een deel van de bemanning aan wal en laat de boot door twee bemanningsleden 
naar de kant varen. Leg aan de beste kapiteins (die dus op de wal staan) uit wat je ziet en hoe 
het anders - eventueel zelfs beter - kan en wissel als de boot weer aanlegt. 
Zorg ervoor dat er tempo in de oefeningen blijft zitten. Ga niet teveel filosoferen. Als iemand 
denkt dat het beter anders kan, laat ze dat dan bewijzen. Ga in ieder geval niet breedsprakerig 
op de kant of in de boot zitten om de hele manoeuvre nog eens te analyseren. Varen, varen, 
varen. 

Observatiepunten 
Waarneming: Stuurman en bemanning weten waar de wind vandaan komt, zien waar onder-
delen aan boord liggen demonstreren door ingrijpen dat ze in de gaten hebben waar de zaken 
niet volgens plan verlopen. Windoriëntatie en basismanoeuvres moeten op dit niveau tot een 
automatisme zijn geworden. 
Inzicht: De stuurman kan minimaal twee drie manoeuvres vooruit denken. Verder kan hij snel 
een plannetje maken en weer wijzigen. Oriëntatie over het water werkt als regel meer trefze-
ker dan een plattegrond van de manoeuvre in het hoofd. Spaar de uitleg met helikopterview 
liever voor de avond. 
Motoriek: Alle manoeuvres moeten op dit niveau gecontroleerd en beheerst uitgevoerd kun-
nen worden. Bij gestuntel kan het de moeite waard zijn eerst weer even ‘in the mood’ te ko-
men door in hoog tempo oefeningen rond boeien te doen. Hijsen en strijken van de zeilen 
moet zo intensief geoefend worden dat tot het een tweede natuur wordt. 

12 Afmeren van het eigen schip 

Schip dusdanig fixeren dat ook op lange termijn schade aan eigen of andere sche-
pen niet mogelijk is. Gebruik zo min mogelijk verbindingslijnen met de ‘wal’ (minder 
dan 3 en meer dan 6 is altijd fout). Kies de lijn zo lang mogelijk. Eerst die lijnen 
vastmaken die de natuurlijke beweging van het schip tegengaan (in de wind of te-
genstrooms). 

12.1  Afmeren van het eigen schip 
De boot moet overal fatsoenlijk afgemeerd kunnen worden. De boot mag bij trekken 
en duwen uitsluitend kontact maken met de kant via de stootwillen. 

Techniek afmeren 
 Een landvast of spring zit altijd vast aan de boot én aan één (dus 1) bevestigingspunt op 

de wal. De landvast of spring door een ring halen en teruggeleiden naar de boot kan uit-
sluitend wanneer deze wordt belegd op hetzelfde punt van de boot als waar deze aan vast 
zit, om schavielen te voorkomen. 

 De voorlandvast zit altijd naar voren aan de wal vast, de achterlandvast altijd naar achte-
ren. 

 Een spring gaat altijd van de voorkikker naar achteren, of van de achterkikker naar voren.  

 Langs een kade waar snel gevaren wordt, moeten lange landvasten en springen worden 
gebruikt.  

 De helmstok mag niet buitenboord kunnen zwaaien. 
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 De motor moet in het water hangen (niet opklappen). 

 Wanneer er geen ruimte is om te werken met lange landvasten (bijvoorbeeld bij het afme-
ren van twee Valken naast elkaar) dan moeten er altijd twee springen worden gebruikt! 

 Als regel wordt er meer spanning op een lange lijn gezet, dan op een korte (ook - juist ook 
- bij het afmeren in de boxen voor de deur).  

 Springen nooit beleggen op een lier (lieren zijn niet berekend op de schokbelasting die de 
golven van snelvarende motorboten veroorzaken.  

Oefeningen 
Iedere situatie waarin de boot moet worden afgemeerd gebruiken om de boot correct af te me-
ren. 

Observatiepunten 
Waarneming: N.v.t. 
Inzicht: Door te trekken aan de lijnen en te duwen tegen de boot, inzicht krijgen in hoe met zo 
weinig mogelijk touw de bewegingen van de boot gefixeerd kunnen worden. 
Motoriek: Alle benodigde knopen en steken ‘blind’ kunnen leggen. 

13 Kunnen reven op het eigen schip 

Aan kunnen geven wanneer de noodzaak bestaat om te gaan reven. Dit aangeven aan de 
hand van: schip, zeilwater, windkrachten geoefendheid van de bemanning.  

Op de eigen lesboot moet indien noodzakelijk gereefd kunnen worden. 

13.1 Reven 
Zowel aan de wal als zeilend moet een rif gelegd kunnen worden. 

Techniek reven 
Rolfok: Rolfok ‘meereven’ met het grootzeil. Al bij het eerste rif een deel van de fok wegrollen. 
Bij het derde rif vaar je met een bijna weggerolde fok. Boven windkracht 7 niet meer zeilen. 
 
Bindrif: Werkvolgorde: 1. Kraanlijn doorzetten, spanning van de halstalie halen en eventueel 
de rijglijn losmaken tot het reefoog. 2. Zeil laten zakken tot het reefoog op de giek zit. Vallen 
tijdelijk beleggen. Indien het zeil nog niet gehesen was, reven kan ook met gestreken zeil. Doe 
dan een zeilband losjes om het hele zeil zodat dit niet vies wordt. 3. Nieuwe halshoek inhaken. 
4. Controleer of de smeerreep goed is ingeschoren. Voor het eerste rif moet de achterste 
smeerreep door het reefoog van de nieuwe schoothoek worden geleid, via het achterste 
schildpadblokje, naar de kikker op de zijkant van de giek. 5. Haak bij het lummelbeslag van de 
giek het reefoog in de haak. 6 trek de smeerreep goed strak aan (heel strak) en beleg deze op 
de kikker op de giek. Als het goed is wordt de nieuwe schoothoek nu strak naar achter getrok-
ken en strak naar beneden. 7. Het weggereefde zeil moet naar binnen, naar de giek toe opge-
rold worden. Zet het vast met de haakjes en het elastiek dat door de reefogen in het zeil is 
geregen. 8. Zeil zetten en de rijglijn vastmaken. 9. Halstalie spannen en kraanlijn opvieren. 
 
Zeilend een rif steken. Laat de stuurman een ruime aan de windse koers varen. Trim de fok 
precies goed en houd koers. Vier het grootzeil uit zodat dit de wind niet meer afbuigt. Alle 
hierboven beschreven handelingen laten zich nu eenvoudig uitvoeren. Voordeel: Je kunt zo 
midden op het meer een rif steken en de boot ligt niet zo te schommelen. 
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Bijliggend een rif steken. Strijk het grootzeil op een aan de windse koers Leg het rif terwijl de 
boot op de golven dobbert. Voordeel: De bemanning kan helpen. Nadeel: De boot schommelt. 
Bovendien heb je meer tijd nodig en dus meer ruimte om weg te kunnen drijven. 
 
Zeilend ontreven: Omgekeerde volgorde als die bij zeilend reven genoemd is. Opmerking: 
Ook bij een systeem met losse smeerreep kun je eenvoudig zeilend ontreven. 
 
Opmerking: Bij het nachtklaar maken het rif uit het zeil halen. Anders rekt het zeil uit en komt 
het weer er in door gebrek aan ventilatie. 

Oefeningen 
Gewoon doen wanneer het nodig is. Eventueel als slecht weer programma bij te veel of te 
weinig wind. 

Observatiepunten 
Waarneming: N.v.t. 
Inzicht: Begrijpen hoe het reefsysteem op de betreffende boot werkt. 
Motoriek: Hijsen en strijken van de zeilen, inclusief halstalie, kraanlijn en beide vallen, moet 
soepel gaan. 

14 Eenvoudig ankeren 

In een noodgeval gebruik kunnen maken van het aanwezige anker. Rekening moet 
worden gehouden met: geen lijn(en) om het anker, het anker moet zich in kunnen 
graven, het schip moet (nagenoeg) in de wind blijven liggen tijdens het ankeren. 

14.1 Ankeren 
In de buurt van een object (bijvoorbeeld een oefenboei) voor anker gaan. Er wordt 
in onderstaande oefening geankerd op locaties waarbij de boot over bakboord en 
over stuurboord voldoende ruimte heeft om weg te zeilen na het ankerop gaan. 

Techniek ankeren 
Voorbereiding: Ankerplaats verkennen op diepte en bodemgesteldheid. Anker voorin de kuip 
klaarleggen op een dweil of in een krat. Ankerlijn zonder kinken klaarleggen. Voer het eind 
langs de kikker op het voordek en maak dit vast aan het anker met een paalsteek, geborgd 
door het uiteinde door een streng te vlechten, of met de werpankersteek. Het andere eind van 
de ankerlijn vastmaken aan de mastvoet. 
Er zijn twee veelgebruikte technieken om stil te liggen op de ankerplek: 
Deinzen - Hoog aan de wind naar de ankerplek varen, in de wind sturen en op het moment dat 
de boot stilligt het ander uitwerpen op commando van de stuurman. 
Sliplanding - Aan de wind naar de ankerplek varen en de boot met een sliplanding stil laten 
leggen. Het anker gaat uit terwijl de boot nog op een aan de windse koers ligt. 
Laat de boot ongeveer zes keer de waterdiepte wegdrijven en controleer of het anker ‘pakt’. 
Vier de ankerlijn nog een paar meter en beleg de lijn op de kikker op het voordek. 
Vergeet niet om de ankerbol te hijsen! 
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Techniek anker op gaan 
Strijk de ankerbol. Haal de ankerlijn binnen tot het punt waar het anker ‘pakte’. 
De boot giert achter het anker. Zorg dat een bemanningslid bij de vallen klaar staat en kies de 
boeg waarover je wilt volvallen en waarlangs het anker binnenboord gehaald wordt.  
Hijs de zeilen en trek de boot naar het anker toe. Wacht totdat de boot uitgegierd is over de 
kant waarlangs je vol wilt vallen.  
Zeil nu (hoog) aan de wind naar het anker en haal de ankerlijn aan loef naar binnen.  
Zit het anker erg vast, dan kun je dit het beste ‘breken’ voorin de kuip, door de ankerlijn langs 
het gangboord naar beneden te trekken en eenvoudig vast te houden. Golven en zeilen doen 
de rest van het werk. Voorwaarde is wel dat de boot recht boven het anker ligt.  
Haal het anker op, spoel het schoon en leg het op de dweil of in het krat. Schiet de ankerlijn 
netjes op en maak schoon schip. 

Oefeningen 
Gewoon doen. Het is goed om een object uit te kiezen waarbij je in de buurt wilt ankeren.  

Observatiepunten 
Waarneming: Alle aandacht kan uitgaan naar de ankermanoeuvre. Wanneer er problemen 
zijn met windoriëntatie dan eerst even warmdraaien met het doen van basisoefeningen. 
Inzicht: Idem. Het inzicht in de manoeuvre mag niet het probleem zijn. Wel? Dan eerst warm-
draaien met inzichtoefeningen rond tonnen. 
Motoriek: Ankeren stelt geen bijzondere eisen aan de motoriek, anders dan dat de zeilvaar-
digheid op een hoog niveau moet zitten. Dus warmdraaien is ook hier geen slecht idee. 

15 Eenvoudige zeil- en scheepstrim 

De functie van de bolling van het zeil kennen en zonodig kunnen beïnvloeden. Te-
vens moet de helling van het schip steeds zoveel mogelijk constant blijven (een 
ietsje naar lij). 

15.1 Zeiltrim 
Lijoog van de fok, spanning op boven en onderlijk, spanning op de halstalie, pie-
kenval, spanning op het voorlijk. Het gaat er tijdens deze les om dat de deelnemers 
zelf kunnen zien hoe de vorm van het zeil veranderd. Daarnaast moeten de veran-
deringen ook waarneembaar effect hebben op de boot.  

Begrippen 
Stand van de zeilen - Met de grootschoot zorg je ervoor dat het zeil ‘in de goede stand’ staat. 
Je weet wel: Net niet laten killen bij de klauwhoek van de gaffel of ongeveer halverwege de 
mast bij een torengetuigd schip. Ook dat is trimmen. 
Bolling - Het zeil is geen vlakke plaat maar heeft het profiel van een vleugel. De bolling is er 
door de zeilmaker ingebouwd, maar kun je versterken of verminderen. 
Twist - Wanneer het zeil bovenaan verder uitwaait dan onder, spreek je van ‘twist’ in het zeil.  
Telltales - In het zeil geplakte lijntjes die als een soort ‘vaantje’ in het zeil met de luchtstroom 
meewaaien. 
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Techniek zeiltrim 
Fok - Lijoog van de fok naar voren geeft meer bolling en minder twist. Aan de wind zeilend 
komt er minder spanning op het onderlijk en meer op het achterlijk. Zet je het lijoog verder 
naar achter, dan trek je het onderlijk strak en kan de schoothoek van de fok gemakkelijker 
omhoog. Dus minder spanning op het achterlijk, de fok waait bovenin meer uit, dus meer twist 
en minder bolling.  
Grootzeil: Dit is te trimmen door spanning op boven en onderlijk, rijglijn, voorlijk, piekenval. 
Boven en onderlijk - Door spanning op het onder en bovenlijk te zetten, wordt het zeil daar 
vlakker. Losser zetten geeft meer ruimte voor bolling. Te los? Dan zie je kleine plooien haaks 
op de gaffel en of de giek. Te strak? Dan zie je een scherpe vouw van halshoek naar schoot-
hoek en/of van klauwhoek naar tophoek. 
Rijglijn - Door de rijglijn strakker te zetten, trek je het enigszins rond gesneden voorlijk naar de 
mast en dus het zeil vlakker. Datzelfde effect kan ook bereikt worden door de halstalie strak-
ker te zetten. Dus losse rijglijn en losse halstalie is meer bolling aan de voorkant van het zeil. 
Piekenval - Trim de gaffel helemaal naar de mast toe (piekenval strak, de bekende plooi van 
halshoek naar tophoek) en je creëert maximale bolling. Laat de piekeval gaan tot er net geen 
plooi loopt van klauwhoek naar schoothoek en je hebt het zeil maximaal vlak getrimd (en geeft 
meer ruimte voor twist). 

Oefenstof 
Maar waarom wil je de vorm van het zeil veranderen? Bij weinig wind wil je een bol zeil en bij 
wat meer wind een vlak zeil met meer twist. Uitzonderingen: Bij hoge golven wordt de boot 
steeds afgeremd en heb je behoefte aan meer ‘power'. Dus een boller zeil, met name bij een 
aan de winds rak. Bij weinig wind en vlak water kan het juist weer gunstig zijn om het zeil 
vlakker te trimmen. Welkom aan boord. Dit is zeilen! 

Observatiepunten 
Waarneming: Geloof niets van bovenstaande opmerkingen en probeer alles zelf uit. Laat ie-
mand anders met de zeilen prutsen en ga zelf op de bodem van de boot liggen en kijk onder-
langs het zeil naar boven. 
Inzicht: ’s Avonds denken, overdag experimenteren. Zorg ervoor dat je zelf kunt zien wat er 
met het zeil gebeurt en zorg ervoor dat je aan de helmstok zit en ook voelt of je de verschillen 
kunt waarnemen aan het gedrag van de boot.  
Motoriek: Geen bijzondere oefening vereist. 

15.2 Scheepstrim 
Onderscheid langsscheeps van dwarsscheeps. Langsscheeps vertrimmen doe je 
door het gewicht van de bemanning verder naar voren of naar achteren te verplaat-
sen, dwarscheeps vertrimmen doe je door het gewicht van de bemanning meer 
naar loef of naar lij te verplaatsen. 

Techniek dwarsscheeps trimmen 
Al vanaf CWO I leren deelnemers dat de boot aan de wind onder helling moet varen. Op dit 
niveau moeten de kwartjes vallen. Let op: Een Polyvalk is, rechtop zeilend, net als iedere kiel-
boot, op alle koersen loefgierig, behalve aan de wind. Zeil je aan de wind de boot rechtop, dan 
wil de boot afvallen. Dat compenseert de stuurman automatisch door de helmstok naar lij te 
drukken. Daarmee staat het roer in meer of mindere mate in de richting van de grondkoers 
van de boot en buigt het water dus minder af dan wanneer de helmstok een weinig naar loef 
had gestaan, zoals het hoort. Omdat het roerblad het water minder afbuigt, geeft het minder 
laterale weerstand en drijft de boot dus sterker af. Door aan de wind de boot te laten hellen, 
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verandert de lijgierigheid in loefgierigheid. Meer weerstand tegen verlijeren, een hogere snel-
heid en beter sturen is het resultaat. 

Oefeningen 
Sturen met helling. Tot en met 3 Beaufort: Sla een achterlandvast twee keer om de helmstok 
(joystick vrijhouden) en beleg de landvast strak getrokken op de kikker op het andere boord. 
Controleer of je de helmstok nog kunt bewegen. Dat is nodig om handmatig bij te kunnen stu-
ren. Zoek een aan de windse koers en zet de grootschoot en de fokkeschoot vast. Zoek een 
object op de horizon en stuur daar naartoe door de boot te laten hellen (oploeven) of rechtop 
te laten varen (afvallen). De boot laat zich zo prima besturen. Geef de bemanning de tijd om 
dit te ontdekken. 

Observatiepunten 
Waarneming: Controleer koers, helling en de stand van het roer. 
Inzicht: Loef en lijgierigheid kunnen uitleggen uit de helling van de boot. 
Motoriek: Geen bijzondere oefening vereist. 

16 Loskomen van aan de grond 

In volgorde van de moeilijkheid van de situatie, als je constateert dat je vastloopt, dien je: 
Zo snel mogelijk van de ondiepte af te sturen. 
Het schip te krengen om de diepgang te verminderen (denk aan de gijp in voor de windse si-
tuaties). 
De vaarboom erbij te nemen en: door de wind bomen en wegvaren een gijp te forceren en 
wegvaren. Het zeil te strijken en de boot via dezelfde weg terug te duwen (of zonodig te laten 
slepen) als dat je op de ondiepte bent gekomen. 

16.1 Zeil- en scheepstrim 
Deze oefeningen zijn gelijk aan Deel 2 blok 15 

17 Gebruik binnen- of buitenboordmotor 

 (binnenboordmotor optioneel t/m 2006, buitenboordmotor verplicht vanaf 2007) 
De kandidaat wordt verondersteld met tenminste één motor om te kunnen gaan. Dat betekent: 
De start en stopprocedure van de motor moet gekend worden (zonodig het gebruik van de 
choke kennen). Bij buitenboordmotoren moet gecontroleerd worden of er gevaar bestaat voor 
het raken van de schroef door het roer. Aanleggen en afvaren van hogerwal. Goed afmeren 
op de eigen ligplaats. Keren. Stoppen. Stilliggen op open water. Bij directe aanwezigheid van 
personen in het water dient te motor te worden uitgeschakeld. 

17.1 Starten en stopzetten en manoeuvreren 
Deze oefeningen zijn gelijk aan Deel 2 blok 16 
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18 Schiemanswerk 

Toepassing en onderhoud van touwwerk: de gebruiksmogelijkheden kennen van 
verschillende soorten touwwerk (kunststof) voor landvasten, vallen, sleeplijn en an-
kerlijn. Het touwwerk moet vrij van zand en scherpe randen worden gehouden en 
zoveel mogelijk gevrijwaard zijn van invloed van U.V.-licht. 
Steken en knopen en hun toepassing: twee halve steken, slipsteek, achtknoop, 
platte knoop, schootsteek (enkel en dubbel), mastworp (2 manieren), paalsteek, 
opschieten van een tros, tros beleggen op een bolder, lijn beleggen op een klamp 
of nagel. 

18.1 Schiemanswerk 
Dit wordt tijdens het zeilen beoefend, of tijdens slecht weer programma’s. 

19 Aanvarings-/achtergrondpeiling kunnen maken 

Kunnen vaststellen of er gevaar voor een aanvaring zal ontstaan bij kruisende 
koersen door over het andere schip een peiling te nemen op de achtergrond. 

19.1 Achtergrondpeiling 
Deze oefening moet op CWO I niveau al worden beheerst. 

20 Toepassing van de reglementen 

De uitwijkregels voor het eigen vaargebied kunnen toepassen. Een uitwijkmanoeuvre dient 
tijdig te worden ingezet. De bemanning mag waarschuwen voor andere scheepvaart. 

20.1 Toepassing reglementen 
Deze oefeningen zijn gelijk aan Deel 1 blok 13 
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21 Terminologie 

Zoveel mogelijk dient de juiste naamgeving te worden gebruikt. Zowel bij de com-
municatie binnen de boot als tussen schepen en personen onderling. 

19.1 Terminologie 
Gaat vanzelf tijdens het oefenen van de manoeuvres. In principe geen extra aan-
dacht voor nodig. 
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THEORIE CWO III 

1 Schiemanswerk 

De volgende steken bij naam kennen en op verzoek kunnen leggen: twee halve steken, waar-
van de eerste slippend, achtknoop, paalsteek, platte knoop, mastworp (met slipsteek als borg), 
schootsteek (enkel), mastworp op twee manieren, (met slipsteek als borg), schootsteek op 
twee manieren (enkel en dubbel). Ook dient de functie van deze knopen en steken gekend te 
worden.  
En tevens: een lijn juist kunnen opschieten en een lijn goed kunnen beleggen op een kikker. 
Een lijn goed kunnen beleggen op een bolder. 

Kunnen aangeven dat touwsoorten kunnen verschillen in: rekvermogen, breeksterk-
te, slijtvastheid, wateropname en U.V.-bestendigheid. Het verschil tussen geslagen 
en gevlochten touwwerk moet herkend worden. Het verschil kunnen aangeven tus-
sen diverse soorten kunstvezeltouw. De gebruiksmogelijkheden van verschillende 
soorten touwwerk voor landvasten, vallen, schoten, sleeplijn en ankerlijn moeten 
gekend worden. De kandidaat moet weten dat touwwerk vrij van zand gehouden 
moet worden en zoveel mogelijk gevrijwaard van U.V.-licht. Het begrip schavielen 
en maatregelen daartegen moeten beschreven kunnen worden. 

1.1 Schiemannen 
Beoefenen overdag tijdens het zeilen en tijdens een theorieblok ‘s avonds 

2 Zeiltermen 

Kunnen aangeven wat bedoeld wordt met de volgende termen: hoger wal, lager wal, bak-
boord, stuurboord, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, in de wind, aan de wind, halve wind, 
ruime wind, voor de wind, oploeven, afvallen, overstag gaan, gijpen, kruisrak, killen van het 
zeil, deinzen, opschieten, beleggen,  

bovenlangs, onderlangs, dwarspeiling, bezeild, binnen de wind, korte slag, lange 
slag, opschieter, zuigen, duiken, planeren, volvallen, verhalen, verlijeren, drift, bijlig-
gen, bak(-houden). 

2.1 Zeiltermen 
Overdag en bij wijze van spel. Termen leren in het gebruik. 

 



118   De Ûlepanne    Zeilles geven in een open kielboot 

 

ûlepannezeilvakanties 

3 Onderdelen 

Van de eigen boot en tuigage in de praktijk en op afbeeldingen minstens 40 onderdelen bij de 
juiste naam kunnen noemen. Deze onderdelen naar eigen keuze van de kandidaat. In ieder 
geval moeten gekend worden: voorsteven, spiegel, sluiting, kous, blok, stootkussen, hoosvat, 
landvast, kiel, helmstok, roer, roerblad, mast, giek, val, halstalie, schoot, voor-, achter-, onder-
lijk, hals-, schoothoek, grootzeil, fok. 

3.1 Onderdelen 
Beoefenen overdag tijdens het zeilen en tijdens een theorieblok ‘s avonds 

 

 

4 Veiligheid 

Kunnen aangeven waarom het belangrijk is om bij de omgeslagen boot te blijven. De eisen 
kennen die gesteld moeten worden aan een zwemvest (reddingvest). 

4.1 Veiligheid 
Zie Deel 2 blok 4 



CWO Kielboot III Theorie   119 

 

ûlepannezeilvakanties 

5 Reglementen 

De volgende regels uit het Binnenvaartpolitiereglement kunnen toepassen:  
2 Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement 
1.01 lid A 1° schip 
1.01 lid A 2° motorschip 
1.01 lid A 3° groot schip  

1.01 lid A 4° klein schip 
1.01 lid A 6° passagiersschip 
1.01 lid A 14° veerpont  
1.01 lid A 15° zeilschip 
1.01 lid A 16° zeilplank 

1.01 lid B 2° sleep 
1.01 lid B 5° assisteren 
1.01 lid C 1° ‘s nachts 
1.01 lid C 2° overdag 
1.01 lid C 7° korte stoot, lange stoot 
1.01 lid D 5° vaarweg 
1.01 lid D 6° vaarwater 
1.02 lid 1 t/m 4 Verplichtingen en verantwoordelijkheden schipper 
1.04 Voorzorgsmaatregelen 
1.05 Afwijking reglement 

1.09 lid 1 Sturen  
1.11 Reglement aan boord 
2.02 Kentekens van kleine schepen 
3.01a lid a, b, c, d Begripsbepalingen: toplicht, boordlichten, heklicht, 

rondom schijnend licht 
3.05 Verboden tekens 
3.07 Verboden lichten of tekens 
3.08 lid 1 Tekens van motorschepen 
3.08 lid 5 Tekens van motorschepen (motorkegel) 
3.09 lid 1, 2, 3, 4 Tekens van slepen en van motorschepen die assisteren 
3.12 Tekens van grote zeilschepen 
3.13 Tekens van kleine schepen 
3.15 Gele ruit passagiersschepen 
3.20 Tekens van stilliggende schepen 
3.25 Tekens van in bedrijf zijnde drijvende werktuigen 
3.29 Bijkomende tekens bescherming hinderlijke waterbeweging 
3.30 Noodtekens 
3.38 Teken bij een duiker te water 
4.01 lid 1b en 4 Geluidsseinen; algemene bepalingen 
4.02 Geven van geluidsseinen 
4.04 Blijf weg-sein 
5.01 Verplichtingen ivm verkeerstekens 
5.02 Prioriteit 
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6.01 Vaarregels: begripsbepalingen 
6.03 lid 1,3,4,5 Tegengestelde koersen: algemene beginselen 
6.04 lid 2 Tegengestelde koersen: stuurboordwal  
6.04 lid 3 Tegengestelde koersen: klein schip verleent voorrang aan groot indien geen 

stuurboordwal 

6.04 lid 4 Tegengestelde koersen: groot onderling 
6.04 lid 7 Tegengestelde koersen: kleine motorschepen onderling 
6.04 lid 6,8 Tegengestelde koersen: kleine zeilschepen onderling en zeil – spier – motor 

6.04 lid 9 Tegengestelde koersen: klein spier onderling 
6.07 Voorbijvaren op tegengestelde koersen in een engte 
6.09 Voorbijlopen: algemene bepalingen 
6.10 Voorbijlopen 

6.13 lid 1, 2, 3, 4 Keren 
6.14 Vertrek 
6.16 lid 1 t/m 7 Uit- en invaren van havens en hoofd- en nevenvaarwateren 
6.17 lid 2 Kruisende koersen: stuurboordwal 
6.17 lid 3 Kruisende koersen: klein schip verleent voorrang aan  
 groot indien geen stuurboordwal 

6.17 lid 4 Kruisende koersen: groot onderling 
6.17 lid 6 Kruisende koersen: kleine zeilschepen onderling 

6.17 lid 7 Kruisende koersen: kleine motorschepen onderling 
6.17 lid 8 Kruisende koersen: klein spier onderling 
6.17 lid 9 Kruisende koersen: zeil – spier – motor 

6.18 lid 1 Diverse vaarregels (gelijke hoogte varen) 
6.18 lid 2 Diverse vaarregels (voorbijvaren gevaarlijke stoffen) 
6.18 lid 4 Diverse vaarregels (niet vastmaken of meevoeren aan varend schip 

zonder toestemming) 
6.20 lid 1 Hinderlijke waterbeweging 
6.22 Stremming en beperking van de scheepvaart 
6.23 Vaarregels voor veerponten 
6.26 Doorvaren van beweegbare bruggen 
6.28 lid 4, 5, 9 Doorvaren van sluizen 
6.28a In- en uitvaren van sluizen 
7.09 Gedogen langszij te komen 
7.10 Medewerken bij vertrek 
8.08  Watersport zonder schip 
9.04 lid 1, 2, 3 Kleine schepen 
9.05 Zeilplanken 
Bijlage 6A geluidsseinen:  
 Attentie - Ik ga stuurboord uit - Ik ga bakboord uit - Ik sla achteruit - 

Ik kan niet manoeuvreren - Noodsein - Blijfweg sein - Verzoek tot 
bediening van brug of sluis 

Bijlage 7 verkeerstekens: 
A1 In-, uit- en doorvaren verboden. Inclusief A.1.a 
A9 Verbod op hinderlijke waterbeweging 
A11 In-, uit- of doorvaren verboden, wordt aanstonds toegestaan 
A12 Verboden voor motorschepen 
A13 Verboden voor kleine schepen 
A15 Verboden voor zeilschepen 
A16 Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen 
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A17 Verboden voor zeilplanken 
B5 Verplichting voor het bord stil te houden 
B6 Verplichting de vaarsnelheid te beperken 
D1 Aanbevolen doorvaartopening vaste bruggen 
E1 In-, uit- en doorvaren toegestaan 
E4 Niet vrijvarende veerpont 
E4.1 Vrijvarende veerpont 
E9 Het gevolgde vaarwater geldt als hoofdvaarwater 
E10 Het gevolgde vaarwater geldt als nevenvaarwater 
E11 Einde van een verbod of gebod 
E15 Motorschepen toegestaan 
E16 Kleine schepen toegestaan 
E18 Zeilschepen toegestaan 
E19 Door spierkracht voortbewogen schepen toegestaan 
E20 Zeilplanken toegestaan 
G1 Optische tekens bij vaste bruggen 
G2 Optische tekens bij beweegbare bruggen 
G4 Optische tekens bij sluizen 
G5.1a  Hoogteschaal 
H3  Spui- en inlaattekens 
Bijlage 15 (vaarwegen behorend bij art. 9.04 lid 1) 
Bijlage 16 (vaarwegen behorend bij art. 9.05) 
 
Weten dat naast het BPR nog andere reglementen kunnen gelden en weten waar het BPR en 
deze andere reglementen gevonden kunnen worden.  

Weten welke andere reglementen bovendien nog op welke vaarwateren binnen zijn 
vaargebied gelden.  
Weten dat voor het varen met bepaalde schepen een Klein Vaarbewijs verplicht is 
(Binnenschepenwet Art. 16 lid 2).  

5.1 BPR 1 - Waar geldig, bepalingen, begrippen, regels 
Dit blok komt grotendeels overeen met het BPR blok volgens het CWO I programma. 
Je kunt een dergelijk blok ook aanbieden door iedereen een deel van ‘Het zeilboek' 
te laten lezen en het de anderen uit te leggen. Zie pagina 190 tm 206 & 226 tm 234. 

Wat is waar geldig? 
Doel Scheepvaart verkeerswet (SVW) is: ‘Een veilige en vlotte vaart van de schepen te bevor-
deren. De Nederlandse reglementen zijn conform Europese regelgeving ten aanzien van: 

 Verkeerstekens en vaarwegmarkering binnenwater, volgens SIGNI SIGnalisation en Navi-
gation Intérieure). 

 Reglementering Europees binnenwater volgens CEVNI (Code Europëen des Voies de Na-
vigation Intérieure) 

 
Vaargebieden: 

 Binnenvaartpolitiereglement (BPR) 

 Rijnvaartpolitiereglement (RPR 

 Bepalingen te voorkoming van Aanvaringen op zee (BVA) 

 Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW) - Aanpassing BPR  en BVA aan elkaar. 
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 Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE) - Aanpassing BVA aan Duitse reglementen. 

 Reglement Kanaal van Gent naar Terneuzen - Aanpassing BPR en Belgische regels 
 
Extra reglementen en bepalingen aan BPR 
In een bijlage van het BPR worden extra bepalingen opgesomd voor vaargebieden waar zee-
schepen op binnenwater varen: 

 Nieuwe Waterweg 

 Noordzeekanaal 

 Amsterdam-Rijnkanaal 

 Boven- en Beneden-Merwede, Schelde Rijnverbinding, Julianakanaal, Waal, Panner-
densch Kanaal 

 

Definiëren van schepen 
 Schip - ‘Elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een wa-

tervliegtuig, gebruikt of geschkit om te worden gebruikt als een middel van vervoer te wa-
ter.’ 

 Motorschip - Een schip dat gebruik maakt van een motor om vooruit te komen. 

 Zeilschip - Een schip dat uitsluitend gebruik maakt van de zeilen om voorruit te komen. 
Een zeilschip dat zeilt én gebruik maakt van de motor is een motorschip. 

 Klein schip - Een schip waarvan de romp van voorsteven tot achtersteven (dus exclusief 
eventuele boegspriet en aangehangen roer) kleiner dan 20 meter is. Andere kleine sche-
pen: 
o Zeilplank 
o Snelle motorboot - Een boot die sneller kan dan 20 km per uur. 

 Uitzondering van boten, kleiner dan 20 meter die toch geen klein schip zijn:  
o Veerpont 
o Vissend vissersschip 
o passagiersschip 
o duwbak 
o sleepschip dat grootschip of grote bak sleept 

 Groot schip - Een schip groter dan 20 meter. Andere definities van ‘grote schepen: 
o Veerpont valt volgens het BPR alleen onder de regels van een groot schip, wanneer 

het door de bevoegde autoriteit als veerpont is aangemerkt. 
o Vissersschip. Wanneer door vissen met vistuig de manoeuvreerbaarheid wordt be-

perkt, is ook een vissersschip kleiner dan 20 meter reglementair een ‘groot schip’. 
o Passagiersschip - Een schip dat is gebouwd om meer dan 12 passagiers te vervoeren 

is een groot schip, ook al is het kleiner dan 20 meter. 
o Zeegaand schip -  
o Drijvende werktuigen - een zandzuiger bijvoorbeeld 

 Samenstellen - combinaties van schepen. Wanneer een van de schepen van het samen-
stel een groot schip is, is het samenstel een groot schip. 
o Sleep of slepen - Het trekken van andere schepen met een tros 
o Assistent of assisteren - Sleepboten die een groot schip assisteren bij het manoeuvre-

ren naar een ligplaats. 
o Gekoppeld samenstel - Langszij vastgemaakte schepen aan een motorschip 
o Duwstel - Een samenstel van schepen, bakken of boten dat geduwd wordt door een 

motorschip en dat zich als een vast geheel laat manoeuvreren. 
 

Meer begrippen 
Vaarweg of vaarwater? 

 Vaarweg: Alle water waarop gevaren mag worden. 
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 Vaarwater: Dit is het deel van de vaarweg dat door een specifieke boot kan worden ge-
bruikt. 

 Hoofd- en nevenvaarwater volgens het SIGNI-systeem: Het betonde gedeelte van de 
vaarweg.  

Toelichting: Een vaargeul door een meer wordt onderhouden om toegang te bieden voor 
schepen met een maximale diepgang van 1.80 meter. Dat wil niet zeggen dat een schip met 
een diepgang van 1.80 meter gegarandeerd vastloopt naast het met bakens gemarkeerde 
vaarwater.  
Stel je een meer voor met een diepte van 2.50 meter, een met boeien gemarkeerd hoofdvaar-
water dat op een diepte van 1.80 meter wordt gehouden en ondiepe oevers. Het vaarwater 
voor de genoemde boot met een diepgang van 1.80 meter strekt zich uit tot het hele meer, 
behalve de ondiepe oevers. Het hoofdvaarwater (de geul) is uitsluitend het water tussen de 
boeien. 
Tip: Vaarweg en vaarwater zijn verwarrende begrippen die voor hetzelfde geldt andersom ge-
bruikt hadden kunnen worden. Denk bij twijfel aan de term ‘hoofd- of nevenvaarwater’ om je te 
realiseren dat de vaarweg de ruimste definitie is van het gebied waar je met jouw boot kunt 
varen. 
 
Voorrang verlenen of wijken 
 Voor een vlotte vaart is het nodig dat: 
1. Gevaar voor aanvaring kan worden onderkend. De achtergrondspeiling of de boordpeiling 

moet iedereen kennen (CWO I theorie 5.1). 
2. Het schip dat het eenvoudigste kan wijken, dit ook doet. 
3. Een situatie waarin gevaar voor aanvaring dreigt, snel wordt herkend (punt 1) en er dirtect 

een koerswijziging wordt doorgevoerd zodat er geen gevaar meer is voor een aanvaring.  
4. Zorgen voor duidelijkheid. Indien er geweken moet worden, wijk dan tijdig en indien er niet 

geweken hoeft te worden, behoudt dan koers en snelheid. 

Algemene bepalingen 
Goede zeemanschap 

 Staat van onderhoud van schip en uitrusting. 

 Wijk af van de regels indien dat nodig is om een aanvaring te voorkomen.  

 Volg de verboden en geboden op die met roodomrande borden worden aangegeven.  
 

Vaarregels 
 Alleen passeren bij voldoende ruimte 

 Geen gevaar voor aanvaring creëren  

 Met de stroom mee laten drijven mag niet - Vroeger lieten zogenaamde ‘Stevelaken’ zich 
tegen de stroom in trekken en voeren met de stroom mee. Omdat het water op een stro-
mende rivier niet helemaal waterpas loopt, ontwikkelden deze ‘stevelaken’ enige snelheid 
door het stromende water. Daardoor kon er gestuurd worden. Door de drukke scheepvaart 
en de geringe correctiemogelijkheden, is dit ‘stevelen’ op de grote rivieren tegenwoordig 
niet meer toegestaan. 

 Niet op gelijke hoogte varen in nauwe vaarwaters. 

 Koersen waarop schepen elkaar naderen (zie CWO I theorie 5.2) 
o Oplopende koers 
o Tegengestelde koers 
o Kruisende koers 

 Engtes - niet wijken maar wachten 
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5.2 BPR 2 
Seinen, dagtekens en lichten. Pagina 207 tm 218.  

De belangrijkste geluidsseinen 
 Sein: Zeer korte stoot - ¼ sec. Korte stoot - 1 sec. Lange stoot - 4 tot 6 sec. Tijd tussen 

seinen altijd 1 sec. 

 Koerswijziging: Naar stuurboord - lange stoot. Naar bakboord - korte stoot. Achteruit - twee 
korte stoten 

 Gevaren: Ik kan niet manoeuvreren - reeks korte stoten. Noodsein - minimaal 4 lange sto-
ten. Gevaar voor aanvaring - reeks zeer korte stoten. Blijf weg - kort lang 

 Verzoeken: Openen brug - lang kort lang. Medische hulp gewenst - kort kort kort kort lang 

Dagtekens 
 Bol - Bijvoorbeeld een zwarte ankerbol of een gele bol voor op de gesleepte boten. 

 Kegel. Bijvoorbeeld een zwarte kegel met de punt naar beneden voor als je op de motor 
vaart met een gehesen zeil. 

 Ruit - Bijvoorbeeld een gele ruit als markering voor passagiersschip, kleiner dan 20 meter. 

 Cilinder - Bijvoorbeeld midden geel en uiteinden zwart en eindigend wit als markering voor 
een sleepboot met sleep. 

Verlichting 
De regels van het BPR, maar dan nu ’s nachts. Laat zien hoe bepalende situaties in het don-
ker worden herkend. Onderscheid dus hoe de volgende zaken door lichtjes herkenbaar zijn: 

 Sector lichten: De boordlichten van het andere schip zie je wanneer je op een kruisende 
koers ligt. Zie je het rode boordlicht, dan komt de ander van rechts. Zie je het groene 
boordlicht, dan komt de ander van links. Zie je het witte heklicht, dan loop je de ander op. 

 Toplichten: Onderscheid motorboot van zeilboot. Langer dan 110 meter. Gesleepte boten. 

 Rondschijnende lichten: Top en heklicht in een, rood boven zwart voor groot zeilschip. 

Tekens op de wal en aan bruggen  
 Verbodsborden. 

 Gebodstekens. 

 Aanbevelingstekens. 

 Aanwijzingstekens. 

 Tekens aan bruggen en sluizen. 

5.3 BPR 3 
Markering van vaarwegen. Pagina 218 tm 225. Wetgeving over schipper, beman-
ning en schip. Pagina 226 tm233. 

Signi en Iala 
Het Signi betonningssysteem markeert de vaarwegen op de binnenwateren van Europa. Op 
open zee en de getijdenwateren is gewerkt met het Iala systeem. Voor de duidelijkheid: De 
Eems Dollard en de Westerschelde zijn getijdenwateren en vallen niet onder het BPR. De 
Waddenzee is ook een getijdenwater, valt wel onder het BPR, en is betont met het Iala sys-
teem. De verschillen tussen Signi en Iala: 

 Betonningsrichting. Iala met de vloedstroom mee. Signi met de stroom van de rivier mee. 

 Nummering. Bij beide systemen liggen de hoogstgenummerde boeien het verste landin-
waarts. Bij het Signi systeem liggen de rode tonnen met de stroom mee varend (naar zee) 
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aan stuurboord. Bij het Iala systeem liggen de rode tonnen met de vloed mee varend aan 
bakboord.  

 Scheidingstonnen. Bij Iala heeft het topteken de vorm van de boei en bij Signi is het topte-
ken rond. Bij scheiding van vaarwaters van gelijk belang ligt er bij Iala een kardinale ton en 
bij Signi een scheidingston. 

Kardinale betonning 
Kardinale tonnen markeren een ondiepte of een obstakel. De toptekens markeren de plaats 
van de ton ten opzichte van het obstakel: 

 Noord - boven zwart, onder geel. Topteken twee driehoekjes omhoog wijzend. Naar boven 
naar bovenkant kaart = noord. 

 Zuid - boven geelm onder zwart. Topteken twee driehokjes omlaag wijzend. Naar onder-
kant kaart = zuid 

 Oost - Boven zwart, midden geel, onder zwart. Topteken punt bovenste driehoekje wijst 
naar boven en onderste driehoekje naar onder (vormen samen ‘O’ van ‘Oost). 

 West - Boven geel, midden zwart, onder geel. Topteken punt driehoekjes wijzen naar el-
kaar toe. 

Betonning die een gevaar markeert, staat recht boven het gevaar. Boven zwart, midden rood, 
onder zwart. Topteken bestaat uit twee bollen boven elkaar. 

Laterale betonning 
Volgens het Signi systeem liggen de rode tonnen met de stroom mee varend aan stuurboord. 
De rode tonnen zijn stomp en de groene spits. Bij een kruising zijn er drie scheidingstonnen. 
Alle scheidingstonnen zijn herkenbaar aan een ronder ton of een rond topteken: 

 Kruising vaarwaters van gelijk belang - Afwisselend rood / groen 

 Nevenvaarwater sluit aan op de groene kant van het hoofdvaarwater - groen boven. 

 Nevenvaarwater sluit aan op de rode kant van het hoofdvaarwater - rood boven. 

Markeringen van vaargeulen en rivieren 
Bijzondere markeringen zijn geel. 
 

6 Krachten op het schip en hun gevolgen 

De begrippen kracht en koppel moeten gekend worden en ze kunnen gebruiken bij 
het uitleggen van de onderstaande zaken. 
Aan kunnen geven wat de effecten zijn van fok en grootzeil op het sturen van het schip. Ook 
aan kunnen geven wat er gebeurt bij een onjuiste zeilstand. Aan kunnen geven wat de effec-
ten zijn van de helling van de boot op het sturen van het schip.  

Kunnen verklaren hoe ten gevolge van de kracht van de wind op het zeil, drift en 
voortstuwing ontstaan. 
Kennis hebben van de oorzaken van stabiliteit van scherpe jachten. Het verschil 
tussen gewichtsstabiliteit en vormstabiliteit moet kunnen worden uitgelegd. 

6.1 Ware wind, vaartwind en schijnbare wind 
Ware wind, vaartwind en schijnbare wind; oploeven in een vlaag. Zie ‘Het Zeilboek’ 
pagina 302 tot en met 307. Dit is een onderwerp dat juist beginnende zeilers enorm 
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veel verheldering kan geven. Om het voorstellingsvermogen te prikkelen moet je 
bootsnelheid en windsterkte noemen.  

Wat valt er op het water te zien 
Ware wind - Door te kijken naar golfjes en golven op het water, riet en bomen, kun je de ‘ware 
windrichting’ eenvoudig aanwijzen. Een goed controlemiddel van de waarneming aan boord is 
met de boot direct naar het aangewezen punt te varen en te controleren of de giek dan in het 
midden boven de kuip staat. Dit is een goede oefening om mensen te leren waar de wind van-
daan komt. 
Complicerende factoren: Op stromend water - en dat kan ook de Woudsender Ee zijn bij een 
harde zuidwester - moet je je niet oriënteren op de wind over land, maar uitsluitend op de wind 
over het wateroppervlak. 
Schijnbare wind - De ‘schijnbare wind’ is de wind die je aan boord voelt. Het vaantje, je ha-
ren, gezicht en de natte vinger in de lucht, geven feilloos de schijnbare windrichting aan. Van 
de schijnbare wind kun je aan boord zowel de richting als de snelheid meten. 
Complicerende factoren: Geen. 
Vaartwind - De vaartwind is de ‘tegenwind’ die ontstaat door je eigen snelheid. Van de ‘Vaart-
wind’ kun je aan boord de richting en de snelheid slecht meten.  
Complicerende factoren: De kompaskoers en de grondkoers zijn niet gelijk. De boot verlijert. 
Op stilstaand water geeft de grondkoers de beste indicatie van je snelheid en richting. En de 
grondkoers meet je met een gps-systeem. Op stromend water geeft een log die de snelheid 
door het water meet een betere indicatie van de vaartwind. 
Voor alle helderheid: Het gaat hier bij ‘stromend water’ niet om een waterval of een waterlei-
ding, maar om een verschijnsel dat je je het beste kunt voorstellen als een zich verschuivende 
‘plaat’ water. Op het Wad, langs de kust, in Zeeland, op de Nederlandse rivieren en in de 
Woudsender Ee gedraagt een zeilend schip zich niet anders dan op stilstand water. Alleen 
wanneer je kijkt naar objecten aan de wal of verankerd aan de bodem van het water, merk je 
dat het stroomt. Op stromend water is het dan ook net alsof de verankerde boeien ‘varen’.  
Conclusie - De schijnbare wind is aan boord het eenvoudigste te meten. De schijnbare wind is 
de wind waar een zeilboot op zeilt en waar een vliegtuig op vliegt. Het is de wind waarvan het 
vaantje de richting aanwijst en het is de windsterkte die je aan boord met een windmeter meet. 

Optellen van windsterkte en windrichting 
Eenvoudig voorbeeld: Je vaart recht tegen de wind in. De ‘ware wind’ en de ‘vaartwind’ kun 
je bij elkaar optellen. Het waait pittig 4 Beaufort (20 km per uur bijna 6 meter per seconde) en 
je hebt een snelheid van 10 kilometer per uur (3 meter per seconde). Dan voel je de wind dus 
met een snelheid van 9 meter per seconde in je gezicht. 30 kilometer per uur.  
Nu vaar je recht met de wind mee. Hoe sneller je vaart, hoe minder wind je voelt. Nu moet je 
de ‘ware wind’ en de ‘vaartwind’ van elkaar aftrekken. Bij dezelfde windsterkte en bootsnelheid 
voel je nu 3 meter per seconde wind in je gezicht (als je achteruit kijkt). Dat is 10 kilometer per 
uur. De wind die je voelt in een stevig wandeltempo. Een wereld van verschil. 
Ingewikkelder voorbeeld. Nu vaar je halve wind bij dezelfde windsterkte en bootsnelheid. De 
koersen op de windroos (in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind en voor de wind) 
worden altijd getekend vanuit de ‘ware windrichting’. Dit kan een eyeopener zijn voor mensen 
die ineens begrijpen waarom de instructeur zegt dat de boot halve wind zeilt en zij denken dat hij 
aan de wind zeilt...  
Halve wind zeilend komt de ‘ware wind’ van de zijkant en de ‘schijnbare wind’ meer van voren. 
Op stilstaand water kun je dit gewoon zien aan boord. Kijk naar het water, de bomen en het 
riet om te bepalen waar de ‘ware wind’ vandaan komt en kijk naar het vaantje en voel de wind 
in je gezicht om te bepalen waar de schijnbare wind vandaan komt.  
Halve wind zeilen is snel zeilen. Vaar je twee keer zo snel, 20 kilometer per uur (die snelheid 
is mogelijk in planée) dan is de snelheid van de ware wind in dit voorbeeld, gelijk aan die van 
de vaartwind. Vaar je nog steeds haaks op de ware windrichting, dan komt de wind binnen 
onder een hoek van 45 graden. Vaar je langzamer (zeg 10 kilometer per uur) dan voel je de 
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wind onder een hoek van iets meer dan 60 graden ten opzichte van de langsscheepse middel-
lijn van de boot. Ligt de boot stil, dan valt de wind 90 graden in ten opzichte van de middenlijn. 
Op een halve windse koers voel je aan boord de wind uitsluitend van de zijkant komen, wan-
neer de boot stilligt! Hoe sneller je vaart, hoe voorlijker de schijnbare wind inkomt. 

Oploeven in een vlaag 
Principe van de redenering. Hoe sneller de boot vaart, hoe meer de schijnbare wind van vo-
ren komt. Hoe harder de ‘ware wind’ waait (bij gelijkblijvende bootsnelheid), hoe ruimer de 
schijnbare wind zal inkomen. Je kunt oploeven in een vlaag, omdat het dan harder waait en de 
boot - door zijn massa - niet gelijktijdig versnelt.  
Een eerste demonstratie. Je kunt dit uitleggen met tekeningen of bijvoorbeeld met een venti-
lator en een vaantje. Laat deelnemers diverse voorbeelden verzinnen waarbij de schijnbare 
wind ‘draait’ door verandering van bootsnelheid of van windkracht. 
De pijltjes. Nu ontkom je er niet aan om windrichting en kracht voor te gaan stellen met pijl-
tjes. Let op: Je hebt het over oploeven in een vlaag. Niet over het optellen van vectoren. Be-
nadruk steeds het hier-en-nu karakter van de waarnemingen aan boord en refereer in je teke-
ningen steeds aan concrete praktijksituaties, inclusief het vermelden van windsterkte en snel-
heid en hoe die zich tot elkaar verhouden.  
Herhaling. Herhaal de uitleg over ware wind, vaartwind, en schijnbare wind. Teken een boot 
die halve wind zeilt, Teken een vlag op de kant en een vlag op het schip en maak daar een 
pijltje van.  
Vereenvoudiging. Iedere vereenvoudiging roept vragen op. Realiseer je dat mensen die je 
verhaal aanhoren zelf nadenken en je actief proberen te begrijpen. Er zit vast iemand bij die 
zich realiseert dat de boot niet alleen maar recht vooruit vaart, maar ook verlijert. Zijwaarts 
weggezet wordt. Neem je de grondkoers (bij stilstaand water) of de kompaskoers als uit-
gangspunt? Een ander realiseert zich dat de windrichting die je aan boord voelt ook wordt be-
paald door het schommelen van de boot in golven, of door bruuske bewegingen van de be-
manning (‘pompen’ of bijvoorbeeld de roll-tack). Jij bepaalt hoe ver je in detail wilt gaan. Dat 
relativeert meteen het ‘werkelijkheidsgehalte’ van je schematisering. Bedenk van te voren wat 
je je publiek wilt laten zien en hoever je wilt uitwijden. 
Schema. Je publiek realiseert zich nu dat het jouw keuze is om bij het definiëren van de 
schijnbare wind, je te beperken tot de tegenwind (vaartwind) enerzijds en de wind die overal 
waait (ware wind) anderzijds. 
De tekening. Nu teken je een zeilboot van boven die aan de wind zeilt. Stel de tegenwind die 
de boot ontvangt door zijn voorwaartse snelheid, voor door een pijl in de lengterichting van de 
boot, naar achteren wijzend. Teken de pijl in het puntje van de mast (waar je recht bovenop 
kijkt). Teken nu een andere pijl, die ook in het topje van de mast begint, en teken die in de rich-
ting van de wind die overal waait. Leg uit dat de lengte van de pijl de windsnelheid symboli-
seert en de richting van de pijl de windrichting. Leg ook uit dat je de pijltjes in principe overal 
kunt tekenen, zolang de vaartwind maar aangrijpt op de boot. De wind die overal waait, mag je 
dus ook overal tekenen. Dat jij beide in het topje van de mast tekent doe je omdat je iets ver-
standigs wilt beweren over het gedrag van de boot. Geef duidelijk aan hoe snel de boot vaart 
(hoeveel tegenwind deze ontvangt) en hoe hard het waait. Bijvoorbeeld wind 4 Beaufort (6 me-
ter per seconde) en een bootsnelheid van 10 kilometer per uur (3 meter per seconde). Teken 
nu de schijnbare wind, door de pijl die de tegenwind voorstelt niet te tekenen in de masttop, 
maar bij het puntje van het pijltje de de ware wind voorstelt. 
Optellen van vectoren. Laat zien hoe een stoel of een krat die door twee lijnen onder een 
verschillende hoek wordt aangetrokken, ergens de middenweg zoekt. 
Een vlaag. Nu krijg je een venijnige vlaag van een dikke 6 Beaufort (zeg 12 meter per secon-
de). De pijl die de ware wind voorstelt moet nu dus twee keer zo lang getekend worden. Maar 
de boot is zwaar (Polyvalk met vier man aan boord is 1000 kilo) dus die gaat niet in een keer 
sneller varen. Dus de tegenwind door de vaarsnelheid, blijft gelijk, maar de ware wind wordt 
twee keer zo groot. Teken nu in dezelfde tekening een twee keer zo lange pijl voor de ware 
wind en zet de pijl van de tegenwind in het puntje van die lange pijl. Teken nu de pijl van de 
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schijnbare wind van de top van de mast naar het puntje van het pijltje dat de ware wind voor-
stelt, uitgegaan van de punt van de lange pijl. 

6.2 Stabiliteit 
Dwarsscheepse stabiliteit, vorm- en gewichtsstabiliteit. Zie ‘het Zeilboek’ pagina 308 
tot en met 320. Vragen die beantwoord worden:  
Waarom gaat een boot scheef liggen, maar slaat hij niet gemakkelijk om. Hoe scheef 
kan een boot voordat deze omslaat.  

Introductie 
Refereer aan ervaringen overdag. Vraag naar de ervaring van de deelnemers met schuin 
gaan. Wat gebeurt er als er een persoon op het gangboord staat. En twee. En drie? Conclusie: 
Hoe meer helling de boot krijgt, hoe meer weerstand hij opbouwt om de boot nog schever te 
trekken. Merk op dat de boot gemakkelijker zijwaarts helt, dan naar voren of naar achteren. De 
stabiliteit die je dwarscheeps meet, wordt de ‘rolstabiliteit’ genoemd. Daar gaat de rest van dit 
verhaal over. 
 

           
 
Links stabilteitscurve                                                            Rechts Gewichtszwaartepunt  
       versus drukkingspunt en  
       zeilpunt versus lateraalpunt 

Stabiliteitscurve 
Van veel boten wordt de dwarsscheepse stabiliteit uitgerekend en vervolgens uitgedrukt in een 
grafiek. De stabiliteitscurve. De x-as (horizontaal) geeft de hellingshoek weer, de y-as (verti-
caal) de kracht die het kost om de boot op de erbij behorende helling te houden. Iedere boot 
heeft een eigen stabiliteitscurve (bij het meten van de gegevens voor deze curve is uitgegaan 
van een boot zonder bemanning). Uit de curve lees je af dat het geen kracht kost om een 
rechtop liggende boot een klein beetje scheef te trekken. Bij iedere graad extra helling schiet 
de kracht die je extra nodig hebt om de boot verder te laten hellen omhoog. Tot - in dit geval - 
een hellingshoek van 40 graden is bereikt. De weerstand tegen verder hellen neemt dan gelei-
delijk een beetje af en duikt bij een hellingshoek van ongeveer 70 graden naar beneden. De 
boot levert dan nog steeds weerstand tegen verder hellen. Bij 95 graden helling is de kracht 
die de boot weer overeind trekt nagenoeg 0. Tot 95 graden helling is deze boot zelfrichtend. 
Merk op dat deze boot op zijn kop liggend stabieler is dan rechtop. Dat komt door de lange 
mast, de geringe diepgang en de afwezigheid van hoogliggend drijfvermogen zoals bijvoor-
beeld een kajuitopbouw. 
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Helling door laterale weerstand 
Een lichte zeilboot heeft een kiel of een zwaard nodig om te voorkomen dat de boot afdrijft. 
Theeklippers en Oost-Indiëvaarders kunnen zonder, omdat zij een diep in het water liggende 
romp hebben (en niet ontworpen zijn om te kruisen in een smalle vaart). Boven water buigt het 
zeil de wind af en creëert daarmee een kracht die de boot deels vooruit stuwt en deels zij-
waarts. Juist omdat de boot behalve vooruit ook zijwaarts wordt gedrukt, buigen de kiel (of het 
zwaard, of de diep in het water liggende romp) en het roer het - door de snelheid van de boot - 
langsstromende water af. Onder water gebeurt het omgekeerde van boven water. De boot is in 
balans. Dat betekent dat de krachten onder en boven water even groot zijn, maar in tegenge-
stelde richting werken (anders zou de boot van koers en/of snelheid veranderen). De wind die 
door de zeilen wordt afgebogen en het water dat door kiel (of zwaard of romp) en roer wordt 
afgebogen, zorgen er beide voor dat de boot gaat hellen. Aan de andere kant zorgt het ge-
wicht van de boot en de opwaartse kracht die het water uitoefent op de boot, ervoor dat de 
boot niet verder gaat hellen. Dit spel van krachten is hierboven schematisch voorgesteld. Hier-
onder volgt de uitleg met behulp van enkele veelgebruikte begrippen. 

Gewichtszwaartepunt  
Het gewichtszwaartepunt is het denkbeeldige punt waarmee je de boot boven water (in de lucht 
dus) onder iedere denkbare hoek in balans kunt houden (onder water kan ook, maar alleen als 
de boot helemaal volgelopen werkelijk zinkt). Methode om het gewichtszwaartepunt van een 
object vast te stellen: Pak een voorwerp en balanceer dit op verschillende punten op de punt 
van een pen of passer. Vanaf ieder punt is een loodlijn (letterlijk een lijn die door een gewicht 
aan het uiteinde recht naar beneden hangt) op de passerpunt te tekenen door het object. Ge-
garandeerd dat alle lijnen ergens midden in het object elkaar snijden op één punt. Het gewichts-
zwaartepunt. Omdat de zwaartekracht naar beneden werkt, wordt er vanuit het gewichtszwaar-
tepunt in een tekening, altijd een pijl naar beneden getekend. Afgezien van bewegende onder-
delen zoals de bemanning, een zwenkkiel, of een zeer zware, zeer lange giek, mag je ervan 
uitgaan dat het gewichtszwaartepunt niet verschuift ten opzichte van de vorm van de boot. 

Drukkingspunt 
Iets vergelijkbaars kun je bedenken voor het gewichtszwaartepunt van het onderwaterschip. 
Dat wil zeggen, de hoeveelheid (en natuurlijk de vorm) van het verplaatste water. Voor iedere 
kilo boot is er een liter water opzij gezet. Water verplaatst. Volgens de wet van Archimedes is 
de opwaartse kracht die op een in een gas of vloeistof ondergedompeld lichaam werkt, net zo 
groot als het gewicht van het volume gas of vloeistof dat het lichaam verplaatst. Archimedes 
die in een vol bad stapt en het water over de rand ziet stromen als hij erin stapt. Dan weet hij 
ineens hoe hij het volume van een ingewikkeld gevormde gouden kroon kan bepalen. 
Het gewicht van de boot is net zo groot als de kracht die het water op de boot uitoefent om 
hem te laten drijven. Als je een mal van de romp van de boot tot de waterlijn zou vullen met 
water, dan is dit net zo zwaar als de boot. Stel je voor dat je de inhoud van het onderwaterschip 
vast kunt houden in de vorm die het onderwaterschip heeft. Je werkt nu niet met een boot die 
is samengesteld uit verschillende materialen met elk een ander soortelijk gewicht, maar met 
een volume water in de vorm van het onderwaterschip. Wanneer je daarmee hetzelfde trucje 
uithaalt, heb je het gewichtszwaartepunt van de waterverplaatsing vastgesteld. Het zoge-
naamde ‘drukkingspunt’. Het drukkingspunt van een boot zit dus altijd onder water en werkt 
recht omhoog.  

Andere punten 
Verwar het gewichtszwaartepunt en het drukkingspunt niet met het ‘lateraalpunt’ en (minder 
voor de hand liggend) het ‘zeilpunt’. Deze begrippen worden uitsluitend gebruikt bij redenerin-
gen over krachten die werken onder invloed van het langsstromende water langs de kiel en de 
langs het zeil stromende lucht. Het lateraalpunt is het geometrische zwaartepunt van het zij-
aanzicht van het onderwaterschip en het zeilpunt is het geometrische zwaartepunt van het 
zeiloppervlak. Beide tweedimensionaal in kaart gebracht.  
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Met het gewichtszwaartepunt en het drukkingspunt zijn nauwkeurige berekeningen te maken 
met een grote voorspellende waarde bij een stilliggend schip. Met het lateraalpunt en het zeil-
punt kan minder exact gerekend worden, omdat het punt waarmee je een vleugel in de langs-
stromende wind (als een soort vlieger) zou kunnen balanceren, niet overeenkomt met het ge-
ometrisch zwaartepunt. Vooraan het zeil wordt meer kracht gegenereerd dan achteraan. Ande-
re verschillen: Het zeilpunt en het lateraalpunt worden altijd in twee dimensies vastgesteld. Het 
gewichtszwaartepunt en het drukkingspunt altijd in drie dimensies.  
 

 

 

 

 

Kracht, arm, koppel, oprichtend koppel 
De zwaartekracht en de opwaartse kracht van het water werken in tegengestelde richting. 
Rechtop liggend werken de krachten in elkaars verlengde. Wanneer de boot een klein beetje 
helt, verschuift het drukkingspunt naar de kant waarnaar de boot helt, maar blijft het gewichts-
zwaartepunt van de boot op zijn plek (in de boot). Er ontstaat een ‘arm’. Dit is de afstand tus-
sen twee krachten die in tegengestelde richting werken. Wanneer de helling groter wordt ver-
schuift het drukkingspunt nog verder naar buiten. Dat is de verklaring voor het feit dat de 
weerstand tegen verder hellen steeds groter wordt, totdat een moment wordt bereikt dat de 
arm niet meer groter wordt, maar weer kleiner. 
In schema stelt de fysicus het effect van het drukkingspunt voor met een pijl naar boven (het 
drukkingspunt kan nooit boven water liggen). Het gewichtszwaartepunt van de boot drukt altijd 
naar beneden. Het gewichtszwaartepunt van de boot zelf, verandert niet in grootte en plaats. 
Het drukkingspunt verschuift onder invloed van helling van de boot, snelheid (boeg en hekgolf 
en planeren). De vorm van de boot blijft hetzelfde, maar de vorm van het water dat weggedrukt 
is, is steeds anders. Bovenstaande afbeelding toont de Keus 22 van bovenaf gezien onder een 
steeds grotere hellingshoek. De waterlijnen zijn getekend evenwijdig aan het wateroppervlak. 
De boot blijft even zwaar, de verplaatste hoeveelheid water blijft gelijk (niet helemaal waar, 
onder helling wordt er iets meer water verplaatst omdat de kracht die de wind op het zeil uitoe-
fent ook naar beneden werkt - precies andersom dan bij een windsurfplank).  
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Zeildragend vermogen 
Met ‘zeildragend vermogen’ wordt de kracht bedoeld die het kost om een boot onder een hel-
lingshoek te houden, waarbij de boot aan de wind zeilend een klein beetje loefgierig is. Het 
zeildragend vermogen is dus iets anders dan het hoogste punt van de stabiliteitscurve. Bij veel 
kielboten ligt het maximale oprichtende koppel bij een hellingshoek van 40 graden of meer. 
Dat is niet de hellingshoek waaronder je lekker zeilt. 

Aanvangs- en eindstabiliteit 
De term ‘aanvangsstabiliteit’ staat voor de moeite die het kost om een boot met weinig helling 
verder te laten hellen. Met de term ‘eindstabiliteit’ wordt hetzelfde uitgedrukt, maar dan bij veel 
helling. Een smalle boot met een laag gewichtszwaartepunt, heeft een lage aanvangsstabiliteit 
en een hoge eindstabiliteit. Voorbeelden: Kielboten als de internationale Draak, Waarschip 1010. 
Een brede boot met een hoog gewichtszwaartepunt, heeft een hoge aanvangsstabiliteit en een 
lage eindstabiliteit. Voorbeelden: Zwaardboten als de Laser Vago, maar ook een skûtsje.  

Gewichtsstabiel 
Een boot wordt ‘gewichtsstabiel’ genoemd, wanneer deze voor zijn ‘zeildragendvermogen’, 
meer afhankelijk is van een laag gelegen gewichtszwaartepunt, dan van de vorm. 
Een smalle boot met een zware diepe kiel is het archetype van een typisch gewichtsstabiel 
schip. Bij zeegaande jachten met een diepstekende kiel en een ballastpercentage van meer 
dan 30% van het totaal gewicht, kunnen boten getekend worden die tot bijna 170 graden hel-
ling (de boot ligt dan praktisch op zijn kop) zelfrichtend zijn. Denk aan een badeend. 

Vormstabiel 
Een boot wordt ‘vormstabiel’ genoemd wanneer deze voor zijn ‘zeildragendvermogen’ vooral 
afhankelijk is van de breedte van de romp en minder van diep in de boot geplaatst gewicht. 
Een zwaardboot zonder ballast is een typisch voorbeeld van een vormstabiel schip. Een ty-
pisch vormstabiel schip heeft een hoge aanvangsstabiliteit en een lage eindstabiliteit. 

Verplaatsbare ballast 
Bij lichte boten met een lage eindstabiliteit wordt het gewicht van de bemanning en/of ver-
plaatsbare ballast gebruikt om de arm tussen het gewichtszwaartepunt en het drukkingspunt te 
vergroten. Door bijvoorbeeld op de Keus 22 drie bemanningsleden op de dekrand te zetten, 
wordt bij een hellingshoek van 30 graden een zelfde ‘moment’ bereikt als het vergroten van de 
diepgang met 50 centimeter. Diep geplaatste ballast heeft het meeste effect bij een grote hel-
lingshoek. Omdat een boot rechtop zeilend gewoon beter presteert, is het idee van verplaats-
bare ballast heel oud. Vroeger werden keien of zandzakken aan boord meegenomen. Tegen-
woordig waterballast. Ook de ‘canting-keels’ zijn voorbeelden van verplaatsbare ballast. Op 
kleine boten ligt het gebruik van de trapeze en voetbanden voor de hand.  
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Verschil tussen vorm- en gewichtsstabiel in tekening 
Teken een rechtop liggend zeegaand jacht. Beredeneer dat het gewichtszwaartepunt laag, 
ongeveer op het diepste punt van de romp zit, vanwege de zeer zware, diepstekende kiel. Te-
ken vervolgens het drukkingspunt in het midden van het onderwaterschip. 
Teken de boot opnieuw onder een helling van 20 graden. Het gewichtszwaartepunt blijft op 
dezelfde plek in de boot en het drukkingspunt verschuift, omdat de romp van de boot nu an-
ders in het water ligt. De zwaartekracht werkt recht naar beneden,  

Omslaan 
Bij een boot met een grote kuip en open gangboorden, kan de kuip bij veel helling vol water 
lopen. Met veel water in de kuip vermindert de stabiliteit drastisch. De boot drijft niet meer op 
het vrijboord en het gangboord, maar op de dubbele bodem. Het drukkingspunt schuift naar 
het midden. Zo kan ook een gewichtsstabiel schip omslaan bij een hellingshoek waaronder het 
met een gesloten dek nog een positieve stabiliteit zou hebben. 

Planeren 
Wanneer de boot gaat planeren, wordt het berekenen van de stabiliteit ingewikkelder. Het wa-
ter wordt bij hoge snelheden ‘harder’, de boot komt een stuk uit het water en zinkt minder diep 
in dan het aantal liters dat de boot in kilo’s weegt. Een boot met een vlakke bodem wordt 
daardoor stabieler. Maar kiel, zwaard en roer kunnen ook onrust veroorzaken. Door het 
zwaard op de ruime koersen omhoog te trekken, vaart de boot rustiger. Bij een kielboot kan 
dat niet (ook een ophaalbare kiel kun je beter laten zitten). 

Golven 
In golven drijft een boot op hele andere stukken romp, dan op vlak water. Ook de door de boot 
zelf opgewekte golven maken het ingewikkeld. Wanneer een niet planerende boot (een zoge-
naamde waterverplaatser) op zijn rompsnelheid zit, drijft hij meer op de boeg en de achterkant 
en minder op het midden. Op het breedste stuk van de romp zit het golfdal. Als de boot zo snel 
vaart dat de achterkant van de boot in het golfdal zit, klimt de boot tegen zijn eigen boeggolf 
op. Zolang de boot niet over die boeggolf heen komt, zal deze niet gaan planeren. Hoe zwaar-
der de boot is, hoe meer kracht er geleverd moet worden om over de boeggolf te klimmen. 
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6.3 voortstuwende en remmende krachten 
Voortstuwende krachten. Pagina 322 tm 331. Wind vangen en afbuigen. Lift. Trim-
men: Zeil te strak of te los, te vlak of te bol, teveel of te weinig twist. 
Remmende krachten. Pagina 331 tm 348. De vorm van de romp en de kiel of het 
zwaard. Waterverplaatsing, boeg en hekgolf. Wateroppervlak, golven, weerstand 
door golven, surfen en planeren. Driftbeperking, weerstand tegen afdrijven. Wrijving, 
weerstand van het oppervlak van de huid van de boot met het water. Het oppervlak 
van roerblad en kiel of zwaard. 

Lucht weegt iets 
Het gewicht van een kubieke meter lucht is bij 0 graden Celsius bijna 1,3 kilogram. Omdat 
warme lucht minder luchtdeeltjes kan bevatten, weegt een kubieke meter lucht bij 20 graden 
Celsius iets meer dan 1,2 kilogram. Dat is bijna 8% lichter. Vochtige lucht is weer lichter dan 
droge lucht. Er is reden tot verwarring omdat de schaal van Beaufort aanvankelijk bedacht is 
om uit af te leiden hoeveel zeil een schip op zee kan zetten. Op de schaal van Beaufort heb je 
het over de kracht die de verplaatsende lucht uitoefent op de bomen, het wateroppervlak en op 
de boot. Nu meten we de windsnelheid, zonder rekening te houden met het gewicht van de 
lucht. In de omrekentabellen van de windsnelheid in knopen, of meters per seconden, wordt de 
schaal van Beaufort ook gebruikt als een schaal die de kracht van de wind enkel uitdrukt in 
snelheid. Dit wetenswaardigheidje helpt je je te realiseren dat lucht iets weegt en dat je dankzij 
het tegenhouden of afbuigen van zich verplaatsende lucht, daar energie aan kunt ontlenen. Dit 
is het principe waardoor zeilboten kunnen zeilen en molenwieken draaien. 

Wind tegenhouden en afbuigen 
Alleen voor de wind zeilend mag je accepteren dat het zeil als een schutting de wind tegen-
houdt. Aan de loefzijde is de druk hoger dan aan de lijzijde. Voor de wind zeilend, kun je nooit 
sneller dan de wind. Bij iedere snelheidvermeerdering, wordt de wind die je aan boord voelt - 
en waardoor je vooruitkomt - kleiner. Dat is anders op alle andere koersen. Van aan de wind 
tot ruime wind, kun je met het zeil de wind afbuigen. De kunst is om dit zo optimaal mogelijk te 
doen. Dan kun je veel meer energie aan de wind ontrekken, dan met het botweg ‘tegenhou-
den’ van de wind.  
Het belangrijkste is dat je de wind afbuigt. Ook een vliegtuig met een platte, niet geprofileerde 
vleugel, kan vliegen. Denk maar aan een vlieger, die ook zonder vleugelprofiel in de lucht blijft 
staan. Door de wind af te buigen, ontstaat er aan de loefzijde overdruk. Omdat het daar ‘druk-
ker’ is met luchtdeeltjes, stroomt de wind daar minder snel. Aan de lijzijde is het enigszins luw. 
Daar heerst een onderdruk. En vanwege die onderdruk stroomt de lucht aan de lijzijde sneller. 
De lucht stroomt daar zo snel, dat de luchtdeeltjes die aan de lijzijde langs het zeil stromen, 
sneller bij het achterlijk zijn dan de luchtdeeltjes die langs de loefzijde van het zeil stromen. 
Door die onderdruk aan de lijzijde, buigen luchtdeeltjes aan de loefzijde enigszins af, voordat 
ze bij het voorlijk zijn.  

Upwash en downwash 
Voor de mast en voor het voorstag, buigt de wind dus enigszins naar lij. Dat verschijnsel noe-
men we ‘upwash’. Door de hogere snelheid buigen de luchtdeeltjes, als ze het zeil gepasseerd 
zijn weer enigszins naar loef. Dit heet ‘downwash’. De termen ‘up’ en ‘down’ moet je niet zien 
in het kader van boven en benedenwinds, maar in termen van een vliegtuigvleugel. Bij een 
vliegtuig komt de wind door de hoge eigen snelheid van voren. ‘upwash’ is dan naar boven en 
‘downwash’ naar beneden. Je kunt dit in een tekening uitbeelden door een vliegtuig te tekenen 
en daar een zeilboot die je van bovenaf ziet, doorheen te tekenen. Het beste bewijs dat een 
vleugelprofiel alleen, onvoldoende verklaart dat een vliegtuig kan vliegen, leveren stuntvliegers 
die hun vliegtuig op zijn kop vliegend kunnen houden. 
Door de upwash en de downwash in windtunnels en in het echt te bestuderen, kan de meest 
ideale vorm van een vleugel of een zeil worden bepaald. Aan de voorkant kan het zeil ten op-
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zichte van de rechte plaat ‘ruimer’ worden gemaakt en aan de achterkant juist ‘strakker’. De lijn 
van voorlijk naar achterlijk, haaks op de windrichting gezien, is de ‘koorde’. Die koorde wordt 
langer wanneer de boot onder een hellingshoek vaart. Onder helling kun je daarom het zeil 
een beetje vieren of ervoor kiezen nog een beetje op te loeven. Hier ligt een deel van de reden 
waarom het gunstig is om op een aan de winds rak de boot een hellingshoek naar lij te geven. 
De hoek tussen de koorde van het zeil en de windrichting heet de invalshoek. Vleugels, pro-
pellers, molenwieken en zeilen, zijn vaak geoptimaliseerd volgens een nacaprofiel. De voor-
kant heeft de meeste ronding en de achterkant is vlak. De grootste diepte van het zeil ligt als 
regel een derde tot twee vijfde van de voorkant. 

Fok versterkt upwash bij grootzeil 
Bij een goed getrimd zeil, levert de afgebogen wind een netto kracht op die ongeveer haaks op 
het zeiloppervlak staat. De wind die je aan boord voelt is altijd de schijnbare wind. Die bepaalt 
de invalshoek van de wind in de zeilen. Daar trim je de zeilen op. Daarom haal je tussen halve 
wind en ruime wind de hoogste snelheden: Zeil je hoger dan halve wind, dan kom je al heel 
snel in een situatie waarin het vermeerderen van de snelheid ertoe leidt dat de wind teveel van 
voren komt. Zeil je te veel met de wind mee, dan kan de ‘laminaire’ stroming van de wind langs 
het zeil verstoord worden. Er ontstaan aan de lijzijde wervelingen. 
Een smal lang profiel is efficiënter dan een laag breed profiel. Je zou verwachten dat het daar-
om gunstig is om een laag breed tuig onder te verdelen in veel masten met smalle zeilen. Toch 
zijn het vooral constructieve overwegingen die ontwerpers ertoe brengen zeilen onder te ver-
delen onder meerdere masten. Tegenwoordig zie je dan ook boten van 60 meter en langer die 
als sloep – dus met een mast – zijn getuigd. Door het afbuigen van de wind bij het achterlijk, 
de downwash, moet het zeil achter het daarvoor staande zeil strakker worden getrimd. Daar-
om lig je in een wedstrijd in het kruisrak ongunstig wanneer je te dicht achter je voorganger 
zeilt. De schoenermast, of kits of Yawlmast, is dus altijd in het nadeel ten opzichte van de fok-
kemast, aan de wind zeilend. 
Omdat de combinatie fok en grootzeil zo dicht bij elkaar staan, werken beide samen wel als 
een profiel met een pleet ertussen. Omdat de wind die het achterlijk van de fok gepasseerd is 
de neiging heeft af te buigen naar loef, is een normaal nacaprofiel voor een grootzeil, voorin 
vaak te bol. Als fok en grootzeil ontworpen zijn om als een systeem de wind af te buigen, kun-
nen de nadelen die genoemd zijn bij meerdere masten, worden vermeden. Omdat de fok met 
de voorstag de wind het eerste raakt, levert dit ook een gunstiger ‘entree’ dan de dikkere mast. 
De stroming van de wind langs de fok, is gunstig voor de ‘upwash’ bij de in principe lastige mast.  

Zeil trimmen 
Trimmen is het optimaliseren van boot en tuig. Les 1 is ervoor zorgen dat het zeil niet te strak 
of te los staat. Maar dat is in dit stadium te eenvoudig uitgedrukt. Met de grootschoot alleen 
heb je te weinig controle. Je kunt het zeil vlakker of boller trimmen. Bovendien kun je de plaats 
van de grootste diepte van het zeil enigszins beïnvloeden. Tot slot is het ook mogelijk de twist 
van het zeil te regelen. Dit zijn je triminstrumenten: 

 Schoten - Met de schoten regel je de dwarsscheepse stand van de zeilen. In combinatie 
met een overloop (grootzeil) en een genuarail eventueel in combinatie met een infucker 
(fok), regel je er ook de twist van grootzeil respectievelijk fok mee. 

 Onderlijkstrekker - Deze zit aan de schoothoek van het zeil, loopt door een blokje achter-
aan de giek, door de giek naar voren. Door de onderlijkstrekker aan te trekken, trek je de 
onderkant van het grootzeil vlakker. 

 Giekneerhouder - Zit op enige afstand van de mast, voor aan de giek en onder aan de 
mast. Je begrenst er de mogelijkheid van de giek mee om omhoog te waaien. 

 Overloop - Met de overloop geef je de giek meer of minder ruimte om omhoog te waaien.  

 Cunninghamhole - Dit is een oog in het zeil ter hoogte van de halshoek. Het is een efficiënt 
middel om de ‘diepte’ van het zeil vlak te trekken. Daarmee verminder je het rendement 
van het zeil. Handig als het harder gaat waaien. 
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 Grootzeilval en/of halstalie - Door meer spanning op het voorlijk te zetten, verminder je de 
bolling voorin het zeil. 

 Rijglijn - Door de rijglijn (Polyvalk) aan te trekken, trek je het zeil ook meer in het midden, 
vlak. 

 Piekeval of achterstag - Door het piekeval (Polyvalk) strakker te trekken, of het achterstag 
(Fox) los te laten, Gebeuren er twee dingen: 1. Je vermindert de twist. Het zeil staat dan 
boven en beneden ongeveer in dezelfde stand. 2, Je vergroot de bolling van het zeil. Laat 
je de piekeval vieren (Polyvalk) of trek je de achterstag aan, dan geef je het achterlijk van 
het grootzeil meer ruimte en kan het zeil bovenaan verder uitwaaien. Er gebeuren weer 
twee dingen: 1. Je vergroot dan de ‘twist’ van het zeil. 2. Je vermindert de bolling. Dit is 
vooral gunstig wanneer er meer wind staat, omdat het dan vaak boven harder waait dan 
beneden. Overigens kun je dit ook prima zien door het voorlijk van het zeil over de hele 
lengte van de mast (en de gaffel), van boven naar beneden, in de gaten te houden. Telta-
les helpen mee. Vermindering van de bolling bij veel wind is gunstig omdat er dan minder 
druk wordt opgebouwd. 

 Leioog - Door het leioog van de fok naar voren te plaatsen, zet je naar verhouding meer 
spanning op het achterlijk en minder op het onderlijk. De fok krijgt meer bolling en tegelij-
kertijd minder twist. Andersom: Door het leioog naar achteren te zetten, trek je het onder-
lijk strak, maar kan de schoothoek omhoogwaaien, waardoor er ruimte op het achterlijk 
ontstaat. Nu kan de fok bovenin verder uitwaaien en staat daar dus losser dan beneden. 
Dat noem je twist. 

 Barberhauler, inhauler of infucker - De infucker is een oog of katrol die tussen het leioog 
en de schoothoek van de fok is bevestigd. Daarmee trek je de fok verder naar binnen. 

Drijven 
Water en lucht wegen iets. In een kolom water, of in een kolom lucht, is het water respectieve-
lijk de lucht onder zwaarder dan boven. Vissen met zwemblaas en zeppelins of luchtbalonnen, 
‘drijven’ in het water respectievelijk de lucht. Vissen (met zwemblaas) en luchtballonnen rege-
len hun hoogte in het water respectievelijk de lucht, door bij hetzelfde gewicht groter of kleiner 
te worden of bij hetzelfde volume zwaarder of lichter.  
Door een object te laten drijven, kun je het gemakkelijker verplaatsen dan op het land. Op 
zeeniveau (NAP) verplaatst Iedere kilo die je in het water legt een liter water. Zolang je ervoor 
zorgt dat het volume van een object in het water, in liters, groter is dan het gewicht in kilo’s, 
blijft het drijven. Met drijven op het wateroppervlak is iets bijzonders aan de hand. Het bijzon-
dere aan het drijven op het wateroppervlak, is dat er een spectaculair verschil zit in in de dicht-
heid van water en lucht. Dat zorgt voor een bijzonder verschijnsel wanneer je een drijvend ob-
ject verplaatst. 

Varen 
Een luchtschip (zeppelin) of een onderzeeboot, varen met de minste weerstand wanneer ze 
een druppelprofiel hebben, ontworpen volgens een ‘nacaprofiel’. Voor stomp en afgerond en 
naar achteren vlak en gestrekt. Voor boten die op het water drijven is het ontwerpen van de 
meest optimale vorm ingewikkelder. Omdat lucht zoveel lichter is dan water, verstoort iedere 
beweging van een in het water drijvend object het wateroppervlak. Voor wordt het water weg-
gedrukt. Een deel wordt voor de boot uit omhoog gedrukt en een deel stroomt sneller langs en 
onder de romp door om het ‘gat’ dat de varende boot achterlaat, te vullen. Aan de voorkant 
ontstaat een boeggolf en aan de achterkant een hekgolf en een zog. Achter de boeggolf ont-
staat een golfdal. Langs de lengte van het schip lopen er zo diverse golftoppen en dalen, alle-
maal veroorzaakt door het varen van de boot. Wanneer de boot sneller gaat varen, wordt de 
boeggolf groter en langer. De boeggolf kan zo lang worden dat het dal van de boeggolf sa-
menvalt met de achterkant van de boot. De boot heeft zijn maximale snelheid bereikt en klimt 
tegen zijn eigen boeggolf op. De theoretische rompsnelheid van een boot, wordt met een for-
mule berekend uit de maximale lengte van de de boot op de waterlijn: de maximale snelheid in 
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kilometer per uur is 4,54 x wortel uit de lengte van de waterlijn. Bij een boot als de Polyvalk of 
de Keus 22 ligt die snelheid ongeveer bij 11 kilometer per uur. Bijna 6 knopen. 

Golven, planeren 
Als het waait, ontstaan er op het wateroppervlak golven. Afhankelijk van het gewicht van de 
boot, de breedte ten opzichte van de lengte, en de diepgang, varieert de vorm van de boeg, de 
bodem, kim, vrijboord en het achterschip. Bij lichte boten is het gunstig om de boeg boven wa-
ter scherp te maken en onderwater ondiep en plat. Slaan op de golven wordt enigszins verme-
den door het scherpe model boven water. De platte onderkant staat het toe dat de boeg een-
voudig uit het water komt. Bij dit model hoort een brede platte bodem achterin. Zo kan de romp 
eenvoudig van de golven af ‘surfen’ of uit zichzelf gaan ‘planeren’. Dit verschijnsel kun je ver-
gelijken met het keilen van een plat steentje over het water. Wanneer het lukt om de boot over 
zijn theoretische rompsnelheid heen te trekken, vermindert de weerstand door het water spec-
taculair. Boten als de Polyvalk en de Keus 22 kunnen vanwege een betrekkelijk laag gewicht 
redelijk eenvoudig sneller zeilen dan de theoretische rompsnelheid toestaat. Met de gennaker 
erbij haalt de Keus 22 snelheden tot meer dan twee keer de theoretische rompsnelheid.  
Zwaardere boten moeten nadrukkelijker als ‘waterverplaatser’ worden ontworpen. Smalle rom-
pen en lichte rompen (catamarans) zijn relatief eenvoudig boven hun theoretische rompsnel-
heid te krijgen. 

Verlijeren 
Een zeilboot die hoger dan ruime wind vaart, wordt ook zijdelings weggedrukt. Om dit te be-
perken wordt een vinkiel of een zwaard aangebracht. Ook het roer telt mee om deze zoge-
naamde ‘drift’ te beperken. Zo buigen zwaard of vinkiel en roerblad het water af. Hierdoor ont-
staat onder water lift naar loef. De verlijering vermindert steeds sterker naarmate de snelheid 
groter wordt.  

Wrijving en andere weerstand 
Een varende romp levert een optelsom van allerhande remmende krachten. In de eerste plaats 
de weerstand van het oppervlak van de romp, de kiel en het roer door het water. Dit telt bij la-
ge snelheden relatief het sterkste. Naarmate de boot sneller vaart, gaan golven van het water-
oppervlak en de door het varen zelf opgewekte golven een steeds grotere rol spelen bij het 
verder toestaan van de snelheidsvermeerdering. 

6.4 Loef en lijgierigheid 
Loef en lijgierigheid. Zie pagina 339 tm 352 van ‘Het Zeilboek’. Dit onderwerp moet 
de deelnemers helpen om aan de boot te ‘voelen’ of deze in balans ligt. De hier ge-
noemde wetenswaardigheden zijn in de praktijk erg gemakkelijk te controleren. De 
bedoeling van dit theorieblok is om de experimenteerzin op de boot aan te moedi-
gen en te helpen met het ordenen van de waarnemingen overdag.  

De sturende werking van de zeilen 
Dit principe kun je uitleggen met een plankje dat draait om een spijker in het midden. Demon-
streer hoe de boot met een klapperende fok en een aangetrokken grootzeil oploeft en met een 
klapperend grootzeil en een aangetrokken fok afvalt. Daarna snel over tot de orde van de dag. 
Alleen op de zeilen stuurt het uitzonderlijk beroerd. Op een ruim windse koers, kun je alleen op 
de zeilen lastig afvallen. En aan de wind zeilend lukt het, als het maar een beetje waait, alleen 
om op koers te blijven door het grootzeil veel te laten klapperen. Dit schema is zinvol om be-
ginnende zeilers te leren dat je bij afvallen de zeilen moet vieren en bij oploeven aan moet 
trekken. Voor de training voor CWO II en CWO III is een rijker inzicht in het principe van loef- 
en lijgierigheid nodig. 
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Balans en dynamiek  
De variatie in windsterkte, golven, de trim van de zeilen (stand, bolling en twist), de snelheid 
van de boot, de hellingshoek en de langsscheepse trim, vlagen en luwtes, de koers ten opzich-
te van de (ware) wind, het heeft allemaal zijn invloed op de loef- of lijgierigheid van de boot. De 
jachtontwerper, -bouwer en zeilmaker staan voor de opgave om een boot te tekenen die door 
de bemanning op alle koersen eenvoudig in balans te houden is. Dat betekent dat de beman-
ning ook op een goed ontworpen, goed gebouwde boot met goede zeilen standaard op alle 
koersen aan het werk moet om die balans te zoeken en vast te houden. Dit is een boeiend 
uitgangspunt om het thema loef- en lijgierigheid mee te benaderen.  

Uitgaan van het ontwerp 
De hoog aan de windse koers is de koers waarop als regel de balans tussen het zeilplan en 
het onderwaterschip wordt ontworpen. Hoog aan de wind kunnen lichte, snelle boten voordeel 
halen uit vlak gesneden zeilen omdat je daarmee hoger aan de wind kunt varen. Zware lang-
zaam zeilende boten halen voordeel uit boller gesneden zeilen en kunnen om beide redenen 
(gewicht boot en bolle zeilen) minder hoog aan de wind zeilen. Bol gesneden zeilen bouwen 
meer druk op. Bij een gelijk zeiloppervlak zal het boller gesneden zeil eerder gereefd moeten 
worden.  
Om een voldoende oprichtend moment (dus weerstand tegen verder hellen) op te bouwen, is 
een hellingshoek van 15 tot 20 graden bij een kielboot niet uitzonderlijk.  
Dat betekent dat de boot aan de wind zeilend, met een hellingshoek van 20 graden (even uit-
gaan van dit voorbeeld) neutraal op het roer moet liggen. Wat heeft dit voor consequenties? 
1. Als de boot rechtop zeilt, is hij op een aan de windse koers lijgierig. Een Valk is ook lijgie-

rig als je aan de wind rechtop zeilt. 
2. Als de boot schever zeilt, wordt hij loefgieriger.  
Net als bij motoren van auto’s, is de ene boot ‘soepeler’ dan de andere. Bij de ene boot ligt de 
ideale hellingshoek voor de aan de windse koers heel precies, terwijl een andere boot redelijk 
neutraal op het roer blijft liggen met een ruimere marge. Toch ontkomt geen enkele boot aan 
de hierboven gemelde effecten. 
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Van hoog aan de wind en aan de wind 
Aan de wind zeilt de boot met de meest sobere zeilvoering. De schijnbare wind komt dan het 
meest van voren. De kracht die de langsstromende wind op de zeilen uitoefent is aan de wind 
zeilend het meest dwarsscheeps gericht. Dit laat de boot hellen en zorgt voor verlijering. Aan 
de wind zeilend kan de boot daarom ten opzichte van de andere koersen, het minste zeilop-
pervlak dragen. Dat is de reden waarom de meeste boten aan de wind zeilend het beste uit-
gebalanceerd zijn.  
Als je afvalt naar aan de wind of nog iets ruimer, wordt de boot – rechtop liggend – steeds 
loefgieriger. Dat betekent automatisch dat de boot op een ruimere koers dan aan de wind, on-
der helling zeilend, veel loefgieriger aanvoelt, dan op een hoog aan de windse koers. Bij veel 
wind kun je daarom vaak met een vlak getrimd zeil hoog aan de wind zeilend nog goed vooruit 
komen, terwijl je de boot iets ruimer zeilend, lastig in bedwang houdt. Kun je door hoge golven 
of echt te veel zeil, de hoog aan de windse koers niet vasthouden, dan geeft reven en een bol-
ler zeil juist voordeel. De golven remmen de boot telkens af, de vlagen drukken de boot onder 
helling, je viert de schoot, het zeil kilt voorin en buigt alleen achter de wind af. De boot wordt 
daardoor nog sterker loefgierig en de kracht die de langsstromende wind genereert is nog 
meer zijwaarts gericht. In alle opzichten dus onvoordelig. Bedenk trouwens dat de boot hoog 
aan de wind zeilend heel veel rendement haalt uit de fok. Wanneer de boot goed loopt en je 
moet daarbij accepteren dat het voorlijk van het grootzeil een klein beetje kilt, dan zou je het 
rendement van het grootzeil verprutsen door dit teveel dicht te trekken. 

Halve wind en ruime wind 
Val nog verder af naar halve wind tot ruime wind. De schijnbare wind komt steeds ruimer in en 
wordt zwakker. Op ruimere koersen kun je daarom extra zeilen bijtrekken. Gennakers en spin-
nakers bijvoorbeeld. Bovendien kan de zeilmaker – omdat de schijnbare wind minder sterk is – 
die zeilen boller snijden. Als de boot op de ruimere koersen gaat planeren, valt de schijnbare 
wind voorlijker in en neemt in kracht toe. In vlagen moet je daarom absoluut niet oploeven, 
maar juist zeil vieren en tegelijkertijd sterk afvallen. De boot krijgt dan de gelegenheid om 
spectaculair te versnellen, waardoor de extra energie van de wind zich in snelheid in plaats 
van helling vertaalt. Is de boot op snelheid, dan kun je daarna weer proberen je oude koers te 
hervatten. 

7 Gedragsregels, vlagvoering en jachtetiquette 

De goede gebruiken ten opzichte van andere watersporters waaronder wedstrijdzeilers ken-
nen. De verantwoording kennen ten opzichte van het milieu. 

Het kennen van de vlagvoering van het eigen schip. 

7.1 Nationale vlaggen en feestvlaggen 
De nationale vlag voor je op de achtersteven en in principe niet in het want. Bier-
vlaggen horen niet aan boord en piratenvlaggen alleen bij het spelen van een spel. 
Alle vlaggen aan het einde van de zeildag weer van boord. 
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8 Weersinvloeden 

Het kunnen interpreteren van het weerbericht met betrekking tot de veiligheid van het kielboot 
varen, mede gezien de eigen vaardigheid. 
Het tijdig kunnen herkennen van voortekenen van plotselinge weersomslagen zoals onweer en 
zware windvlagen.  

Weten welke windsnelheden (in m/sec) horen bij de verschillende stappen van de 
schaal van Beaufort en omgekeerd. Het verband kennen tussen de omschrijvingen 
die bij waarschuwingen gebruikt worden en het bovenstaande. 

8.1 Weersinvloeden 
Naar buienradar kijkt iedereen al. Graag zelf op jouw plek naar de lucht kijken! 

9 Vaarproblematiek andersoortige schepen 

Het gevaar kennen van de dode hoek en de zuiging van grote schepen. Weten dat grote 
schepen (o.a. ten gevolge van hun diepgang) op smal vaarwater niet uit kunnen wijken. Weten 
dat ook grote vrachtschepen sterk kunnen verlijeren. 

9.1 Andersoortige schepen 
Zie Deel 2 blok 9 

 

10 Dagelijks onderhoud van het ‘eigen’ schip 

Kennis over: de controle op het vastzitten van bevestigingsmaterialen aan boord 
(ook boven in de mast), het bijwerken van kleine beschadigingen, het schoonhou-
den van het schip. 
Dagelijks onderhoud van de motor 
De motor; brandstof zo nodig bijvullen, smering van de motor en schroefas controle-
ren. Vreemde geluiden herkennen en doorgeven.  

10.1 Veel voorkomende mankementen 
Sluitingen van het staand want, vleeshaakjes, kromme wantspanners, beschadigde 
puttingen, losse moeren aan puttingen, ontbrekende splitpennen of ringen door 
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borstbouten. Te veel speling op de vingerlingen. Gebroken bouten bij de helmstok. 
Versleten vallen of sluitingen. Verkeerde benzine in de motor. Water in de benzine-
tank. Versleten startkoord. Trimhaak motor in de verkeerde positie.  

Boot en tuig 
Dagelijks controleren of de lijnen in conditie zijn. Wekelijks controleren of de sluitingen goed 
vastzitten. 

Motor 
Iedere instructeur moet de Yamaha Malta kunnen onderscheiden van de andere motoren. De 
Malta is een tweetakt motor. Daar moet beslist MENGSMERING in. Dat is benzine waar we 
ZELF 1% olie aan toegevoegd hebben. Om alle misverstand te voorkomen zit in ALLE 5 liter 
Jerrycans (dat zijn de KLEINE tankjes) mengsmering. Voordat we benzine tanken vullen we de 
KLEINE jerrycans ALTIJD met de juist afgepaste hoeveelheid olie. 
Alle motoren van de Ulepanne met een WITTE kap en alle 8 pk motoren zijn viertakt motoren. 
Daar mag uitsluitend EUROLOODVRIJ in ZONDER olie.  
Boot 3 en 4 (Keus 22) zijn voorzien van een Torqueedo POD-motor type Cruise 2. Daar zit een 
24 volt accu in met een acculader aan boord. Je laadt de accu met een verlengsnoer. Contro-
leer voordat je opnieuw gaat laden of dit echt nodig is. Beneden 60% van de lading, hoef je 
nog niet opm te laden. Per normale zeildag gebruik je de motor zo weinig dat we in de zeil-
school meestal kunnen volstaan met een keer per week opladen. 
De elektro aanhangmotor van Torqeedo gebruiken we meestal voor boot 5. Deze moet iedere 
dag van boord gehaald worden en de accou moet aan de lader. Graag de snoeren in de juiste 
volgorde vastzetten en er voor zorgen dat de schroefdraad van de sluitingen juist zit. 
 
 

11 Het kennen van twee andere reefsystemen  

Theoretische kennis over het werken met het reefsystemen van het eigen schip. De 
kandidaat moet kunnen aangeven waar de belangrijkste foutoorzaken liggen. 
Twee andere reefsystemen kennen dan die van het ‘eigen’ schip. 

11.1 Vijf reefsystemen bij de Ulepanne 
Bij ieder reefsysteem moet er spanning gezet worden tussen de nieuwe halshoek 
en de nieuwe schoothoek. Ook als je het systeem niet kent, mag je niet accepteren 
dat het nieuwe onderlijk te los staat. Je gereefde zeil staat dan te bol of er trekken 
allemaal plooien vanuit de reefknuttels. Het is heel belangrijk te controleren dat het 
reefoog niet alleen strak naar achteren, maar ook strak op de giek is gebonden. Als 
het oog naar boven kan wijken, komt er enorm voor spanning op het nieuwe onder-
lijk te staan. Dat is daar niet op berekend. 
Polyvalk met Hoora reefsysteem, met standaard smeerrepen en met ‘steekbout’. 
Fox 22, Keus 22, Laser Vago, Laser Pico 

Hoora reefsysteem 
Beschrijving van het systeem: In het lummelbeslag hangen aan weerszijde twee karabijnhaken 
en achteraan de giek zitten twee lusjes met elk een snaphaak. Aan weerskanten van de giek 
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komt halverwege een lijn uit de giek. Op de zijkanten van de giek zitten aan weerszijde kik-
kers. Om te reven haak je de nieuwe halshoek aan een haak in het lummelbeslag. Achter aan 
de giek trek je aan de snapsluiting van een van de lusjes. De achterste is voor het eerste rif en 
de voorste voor het tweede. Dan trek je de smeerreep aan en belegt deze op de kikker op de 
giek. Tot slot het weggereefde zeil oprollen naar binnen (zodat het water niet in het opgerolde 
zeil stroomt) en vastzetten met het elastiek dat door de oogjes in het zeil is geregen. 

Standaard smeerreep Polyvalk 
Beschrijving van het systeem: Lummelbeslag is gelijk aan Hoorsysteem. De smeerrepen zitten 
nu aan de buitenkant van de giek. Achteraan de giek zitten aan weerszijde een oog en een 
schilpadblok. Om en om. De achterste positie van oog en blok is voor het eerste rif, de voorste 
voor het tweede rif. De smeerreep is standaard twee meter lang en gaat van het oog op de 
giek, door het reefoog van het zeil naar het schildpadblok aan de andere kant van de giek. 
Dan naar voren naar de kikker. Het reven werkt verder hetzelfde. 

Steekbout 
Is er achterop de giek geen voorziening voor een smeerreep, of begrijp je de intelligente han-
digheidjes niet, zet dan de nieuwe schoothoek vast met een ‘steekbout’. Dit is een losse lijn die 
je met een paalsteek aan het reefoog vastmaakt, dan naar het oog achterop de giek voert, te-
rug naar het reefoog en nog een keer. Dan de zaak wat op spanning zetten en vervolgens - 
heel belangrijk - de lijn een of twee keer om de giek en door het reefoog laten lopen. Tot slot 
beleggen met twee halve steken waarvan de eerste slippend. 

Fox 22 
Bij het lummelbeslag zitten aan weerskanten een grote haak. De smeerrepen voor het eerste 
en tweede rif lopen net als de lijn voor de onderlijkstrekker door de giek. Er komen aan de ach-
terkant en de voorkant dus drie lijnen uit de giek. De middelste is de onderlijkstrekker. Die 
loopt voor door een katrol bij de mastvoet. De klem zit voor onder aan de giek. Achter gaat de 
onderlijkstrekker direct van het katrol naar het oog van de schoothoek, terug naar een alumini-
um beugeltje van het beslag achter aan de giek (waar ook de katrollen in zitten). Lijntje daar 
vastzetten met een paalsteek graag. 
Ook de smeerrepen worden voor naar beneden naar de mastvoet geleid. Achter gaan ze uit 
het katrol achter aan de giek door het eerste of tweede reefoog van het zeil (de langste lijn 
naar het tweede rif de kortste naar het eerste) en dan naar een oog onder aan de giek ter 
hoogte van de grootschoot. Controleer altijd bij reven of de vorige zeiler het systeem begreep! 
Trek alsjeblieft geen van de lijnen uit de giek. Dit is bijna altijd een klus van meer dan 15 minu-
ten. Zonde van de tijd als je juist van plan was weg te varen! 

Keus 22 
Bij de Keus 22 zitten de reefogen voor vast een een leuver. Die hoef je bij reven alleen naar 
beneden te trekken. Voordat je het zeil laat zakken, graag eerst de onderlijkstrekker losmaken. 
De giek komt bij het zeilstrijken naar beneden en daarmee vergroot de spanning op het onder-
lijk. Als de smeerrepen zijn ingeschoren, trek je eerst de smeerreep aan en daarna pas de on-
derlijkstrekker. Omdat die in de giek is vertraagd, trek je daarmee de smeerreep nog een stuk-
je extra aan. Zo kun je ook tijdens het zeilen de spanning op het onderlijk controleren. 

Laser Vago 
De laser Vago heeft een enkellijns reefsysteem dat prima werkt wanneer degene die het zeil 
erop zette begreep hoe de lijntjes bevestigd moeten worden. Dit is een cursus waard. Vraag 
instructie aan iemand die echt weet hoe het moet. 

Laser Pico 
Reven op de Laser Pico doe je eenvoudig door de giekneerhouder los te maken, met de mast 
het zeil een stukje op te rollen en daarna de giekneerhouder weer vastklikken. Klaar.



 

ûlepannezeilvakanties 

Theorie 
Indeling avondblokken 

Onderstaande indeling is gebaseerd op ‘Het Zeilboek’ 6
e
 druk ISBN 978 90 6410 619 4. 

‘Het Zeilboek’ is een goed naslagwerk. Onderstaande indeling van ‘Het Zeilboek’ kan je helpen 
bij het indelen van theorieblokken: 
CWO I = Groen; CWO II = Rood; CWO III = Blauw 
 
Deel 1 – pagina 7 tot en met 28 – CWO I 
Zeilpraktijk CWO I deel 1 – Zeiltermen en eerste begrip van koers en zeilstand, plek aan 
boord en veiligheid 
BPR CWO I – Gevaar voor aanvaring? Achtergrond- en boordpeiling 
Zeilfysica CWO I – Sturen van de boot, helling naar lij. 
 
Deel 2 – pagina 29 tot en met 58 – CWO I (en II) 
Voor CWO I en II worden de volgende onderdelen behandeld: 1 Zeilklaar en nachtklaar ma-
ken, 2 verhalen van het schip, 3 Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen en 4 Afmeren van 
het schip op de eigen ligplaats (CWO I) of verschillende ligplaatsen (CWO II). 
Schiemanswerk CWO I – Kruissteek, slipsteek met halvesteek, platte knoop, mastworp en 
paalsteek 
Zeilfysica CWO I – bomen en afmeren. 
 
Deel 3 – pagina 59 tot en met 100 – CWO I en II 
Zeilpraktijk CWO I deel 1 – afvallen en oploeven, schoot-helmstok coördinatie, dwarspeiling 
en overstag, hoog aan de wind sturen, vloeiende overstag van hoog aan de wind naar hoog 
aan de wind. Herkennen van de voor de windse koers, gijpen pagina 66 tm 82  
Zeilpraktijk CWO I deel 2 – Afvaren van hogerwal en langswal pagina 60 tm 61. Aankomen 
aan hogerwal met opschieter en sliplanding. Koers naar niet bezeild punt op de wal. Pagina 87 
tm 93  
Zeilpraktijk CWO II deel 1 – Afvaren hogerwal met weinig ruimte pagina 64 en 65 
Zeilpraktijk CWO II deel 2 – Stormrondje, rechte gijp en s-gijp, pagina 83 tm 86 
BPR CWO I – Waar geldig, goed zeemanschap, voorrang verlenen of koers en snelheid be-
houden. Soorten schepen, soorten koersen, vaargeul, stuurboordswal, regels op een rij, vaar-
regels kleine schepen. Pagina 94 tm 99. 
 
Deel 4 – pagina 59 tot en met 142 – CWO II 
Weer, wind, reven en veiligheid CWO II – Schaal van Beaufort, weerbericht en weersveran-
deringen, weer op internet, buien en onweer, bliksem, reven en reefsystemen, varen of niet 
varen. Pagina 102 tm 111. Onderkoeling, hartstilstand, zuurstofgebrek en hoe daar voor het 
slachtoffer het beste van te maken. Pagina 118 tm 119. 
Zeilpraktijk CWO II deel 1 – Man over boord. Pagina 112 tm 117. Verdiepen van afvaren van 
en aankomen aan hogerwal. Pagina 87 tm 93. Opkruisen in nauw vaarwater. Pagina 130 tm 
134. 
Zeilpraktijk CWO II deel 2 – Loskomen van aan de grond, kardinale betonning, boot door de 
wind draaien, geforceerde gijp, zeilen strijken. Pagina 124 tm 129. Slepen en jagen. Pagina 
127 tm 129. 
BPR CWO II – Vaarproblematiek grote schepen: dode hoek, diepgang, verlijeren, zuiging, 
sleepboot met sleep. Vaarwater, vaarweg, hoofdvaarwater en nevenvaarwater. Vaarregels 
nauwe vaarwaters. Hoofdvaarwater en nevenvaarwater. Pagina 130 tm 142. Bruggen, sluizen 
en engtes. Pagina 172 tm 177. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
N.b.: De inhoud van ‘Het kleine zeilboek’ is gelijk aan de eerste drie delen van ‘Het Zeilboek’. 
Deel 5 – pagina 59 tot en met 142 – CWO III 
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Tochtplanning  CWO III – Weer , vaargebied, bruggen. Pagina 144 en 147. 
Zeilpraktijk CWO III deel 1 – Herhaling zelfde blok als bij CWO II. Man over boord. Pagina 
112 tm 117. Verdiepen van afvaren van en aankomen aan hogerwal. Pagina 87 tm 93. Opkrui-
sen in nauw vaarwater. Pagina 130 tm 134. 
Zeilpraktijk CWO III deel 2 – Varend hijsen, strijken en reven van de zeilen. Aankomen aan 
lagerwal of langswal. Pagina 148 tm 161. Mast zetten en strijken. Pagina 178 tm 182. Ma-
noeuvreren met de buitenboordmotor. Pagina 183 tm 188. 
Zeilpraktijk CWO III deel 3 – Ankeren. Pagina 162 tm 171. 
BPR CWO II – Bruggen, sluizen en engtes. Pagina 172 tm 177. Deze paragraaf brachten wij 
onder bij het CWO II programma) 
 
Deel 6 – pagina 189 tot en met 133 – CWO III 
BPR CWO III deel 1 – Het BPR en andere reglementen. Pagina 190 en 191. De belangrijkste 
begrippen uit het BPR. Pagina 192 tm 206. 
BPR CWO III deel 2– Seinen, dagtekens en lichten.  Pagina 207 tm 218. 
BPR CWO III deel 3 – Markering van vaarwegen. Pagina 218 tm 225. Wetgeving over schip-
per, bemanning en schip. Pagina 226 tm233. 
 
Deel 7 – pagina 235 tot en met 264 – CWO III 
Onderdelen en onderhoud CWO III – Staand en lopend want, zeilen, touw, staaldraad, blok-
ken, spitsen, takelen. Pagina 236 tm 251. Onderhoud aan hechthouten en polyester jacht. Pa-
gina 252 tm 264.  
NIET GEPROGRAMMEERD. 
 
Deel 8 – pagina 265 tot en met 300 – CWO III 
Andere jachten CWO III – Jachtvormen. Pagina 266 tm 273. Spantvormen, bouwmaterialen 
en bouwwijzen. Pagina 274 tm 281. Zwaard, kiel en roer. Pagina 282 tm 289. Tuigages. Pagi-
na 290 tm 293. Zeilen en rondhouten. Pagina 294 tm 299. 
NIET GEPROGRAMMEERD. 
 
Deel 9 – pagina 301 tot en met 344 – CWO III 
Zeilfysica CWO III deel 1 – Ware wind, vaartwind en schijnbare wind; oploeven in een vlaag. 
Pagina 302 tm 307. DEEL 1 Basisinformatie. PAST OOK PRIMA IN EEN CWO II BLOK 
Zeilfysica CWO III deel 2 – Stabiliteit. Pagina 308 tm 320.  
Zeilfysica CWO III deel 3 – Voortstuwende en remmende krachten. Pagina 322 tm 338 
Zeilfysica CWO III deel 4 – Loef en lijgierigheid. Pagina 339 tm 352.
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Vorderingenstaten 
Rapport of hulpmiddel bij het lesgeven? 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: voorkom at de vorderingenstaat overkomt als 
een competentielijst (of zelfs competitie...), in plaats van een hulpmiddel bij het leren zeilen. 
Een paar opmerkingen. 

1. Beoordeel uitsluitend op zeilprestaties en niet op de persoon 
Dus niet: je deed ‘het’ goed, of ‘je bent erg vooruitgegaan’, of ‘ik vond je een gezellige peer’, 
maar ‘hoog aan de wind zeilen ging vandaag erg goed, maar overstag gaan vraagt morgen om 
meer oefening. 

2. AGV - aangeboden, geoefend of beheerst 
Zet een A in het vakje achter de oefeningen die je aangeboden hebt. LET OP: je kunt de vor-
deringenstaat alleen maar goed invullen wanneer je weet welke oefeningen er bij de inhouds-
opgave van ‘Zeilles geven’ (dit boek) horen. Voorbeeld: Wanneer je regelmatig overstag ging 
en daar uitleg over gaf, maar niet toekwam aan het oefenen met hoog aan de wind zeilen, 
bood je volgens onze methode ‘Overstag’ nog NIET aan. Laat het vakje daar leeg! 
Zet een V wanneer de oefening zo goed wordt beheerst dat je bij het aanbieden van een 
nieuw onderwerp - dat afhankelijk is van de beheersing van het vorige - je niet steeds moet 
terugkomen op eerder aangeboden onderwerpen. Voorbeeld: Je oefent op overstag gaan, 
maar de stuurman blijkt nog niet goed hoog aan de wind te kunnen varen. In dat geval is ‘hoog 
aan de wind varen’ nog geen V waard.  

3. Evalueren altijd samen met deelnemers en met vorderingenstaat! 
Wij vinden dat deelnemers er aan het eind van de zeildag recht op hebben om te weten wat ze 
kunnen en wat ze nog niet kunnen. Gebruik ‘Zeilles geven’ en de vorderingenstaat, om de 
deelnemers uit te leggen wat al beoefend is en waar nog op doorgeoefend moet worden. De 
vorderingenstaat is een hulpmiddel. Vul hem in met de deelnemers erbij. Het is belangrijk dat 
deelnemers en instructeurs de zeilvaardigheid dagelijks ijken aan de CWO omschrijvingen. 
Het is frustrerend om het eind van het arrangement te horen dat je je diploma niet haalde. Er is 
dan geen tijd meer om er nog wat aan te doen. 

4. Gebruik altijd het opmerkingenvak 
Met opmerkingen kun je A, G of V nuanceren. Gebruik dit uitsluitend voor zeiltechnische op-
merkingen. Psychologiseren, moed in spreken, troosten of bemoedigen, maakt de vorderin-
genstaat alleen maar extra beladen. Houdt het zakelijk! Lever geen commentaar op de evalua-
tie van de vorige dag. Bepaal je tot jouw les en tot wat jouw deelnemers lieten zien. 

5. Meteen diploma uitreiken 
Het geheel is meer dan de som der delen. Zeilt een deelnemer halverwege het arrangement 
goed genoeg voor een diploma, reik dit dan uit zodat iedere instructeur weet dat deze deelne-
mer op een nieuw niveau vaart. Bij een bemanning met een mixed zeilniveau is het extra be-
langrijk dat de instructeur verschil in zeilervaring herkent. 

6. Instructeurs werken samen 
Lever geen commentaar op de zeil-, lesgeef- of beoordelingsprestaties van andere instruc-
teurs waar je deelnemers bij zijn. Als je kritiek op elkaar hebt, regel dat dan onder elkaar. Leidt 
het tot onenigheid, roep er dan een staflid bij. De scheepsraad is niet bedoeld om één instruc-
teur ‘op te voeden’ wel om het hele team aan te sturen.  

7. Extra modules NIET aanmaken ook niet als je deelnemers ze 
Voor de modules ‘Bomen’ en ‘gennakers’ rekent de CWO extra geld. Dat vinden wij onzin. Niet 
aanmaken dus!
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De Polyvalk, Keus 22 en Fox gebruiken we bij de Ulepanne als kielboten. De vorderingensta-
ten zijn een kopie van het nieuwe digitale ‘Watersportpaspoort’. Omdat hier de leerstofafhan-
kelijke opbouw is losgelaten, duiden we in grijze letters de typische groei van vaardigheden.
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