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Colofon 
 
Het Cursusboek Tweemans Jeugdzeilen is gemaakt voor de tweemans jeugdzeilopleiding van 
de Zeil- en Motorbootvereniging Jason te Arnhem. 
 
Het cursusboek is samengesteld uit diverse bronnen. Een belangrijke 
bron en aan te bevelen om ook zelf te hebben is: “Het Zeilboek” van J. 
Peter Hoefnagels (uitgeverij Het Goede Boek). 
 
Een andere bron die is gebruikt is de website www.beterzeilen.nl, 
daar vind je nog veel meer achtergrond informatie 
 
Dit cursusboek is digitaal beschikbaar. Dat is vooral handig om 
eenvoudig en snel naar de verschillende genoemde internet links te 
kunnen gaan. 
 
Samenstelling: Joost van der Linde 
5e uitgave, Mei 2016 (versie 5.1). 
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Inleiding 
 
Dit cursusboek is speciaal gemaakt voor de cursus Tweemans Jeugdzeilen van de Zeil- en 
Motorbootvereniging Jason in Arnhem. 
 
De cursus Tweemans Jeugdzeilen wordt gegeven in Flying Junior’s (FJ’s) en is bedoeld voor 
kinderen die in bezit zijn van een 3 diploma Eenmans Jeugdzeilen (bijvoorbeeld in een 
Optimist). Dat betekent dat iedereen die deze cursus volgt, al zelfstandig met een zeilboot 
overweg kan, ook als de omstandigheden lastiger zijn. 
 
Dit cursusboek behandelt de onderwerpen die (iets) anders zijn in een tweemans zeilboot in 
vergelijking met een eenmans zeilboot en die je moet kennen en beheersen voor het  
3 Tweemans Jeugdzeilen diploma. 
 
Het belangrijkste verschil tussen eenmans en tweemans zeilen is de extra man. Naast de 
stuurman is er nu ook bemanning aan boord. De stuurman bedient het Roer, de Grootschoot 
en de Spinnakerval. De bemanning bedient de Fokkenschoot, het Zwaard en de 
Spinnakerschoot. Om te zorgen dat alles aan boord goed verloopt, is het belangrijk om 
duidelijk te communiceren. Hoewel er natuurlijk ook overleg is tussen stuurman en 
bemanning, bepaald de stuurman. MAAR: De boot moet duidelijk door twee man gevaren 
worden. De samenwerking tussen de stuurman en de bemanning moet vooral te zien zijn bij 
manoeuvres als gijpen en overstag gaan, de balans van het schip, het hijsen en strijken van 
de spinnaker. 
 
Iedereen die bij Jason deelneemt aan de cursus Tweemans Jeugdzeilen leert zeilen als 
bemanning en als stuurman. 
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De Flying Junior 
 
De lessen Tweemans Jeugdzeilen bij Jason worden gegeven in Flying 
Juniors. 
 
De Flying Junior, internationaal: FJ, is een kleine open zeilboot. De 
FJ is speciaal ontworpen voor jeugdzeilen en is een kleinere variant 
op de Flying Dutchman. De FJ heeft een lengte van 4,03 m en een 
standaard zeiloppervlak van 9,70 m² (Spinnaker is een extra 8,00 
m²). Het minimumgewicht voor wedstrijden is 75 kg. De afkorting FJ 
is ook het zeilteken van het scheepstype.  
 

De eerste FJ (op de foto het prototype), toen 
nog all purpose dinghy, is in 1955 gebouwd door Thecla Gülcher in 
Stompwijk naar een ontwerp uit 1954 door Coen Gülcher. De eerste FJ 
was nog niet exclusief een zeilboot en had roeidollen. Met deze boot 
kon men ook roeien en wrikken. De zeilen van de FJ waren toen nog 
knalrood om de boten makkelijk terug te kunnen vinden op meren en 
plassen. Na deze eerste boten werd de FJ al snel een 100% zeilboot. In 
1956 waren er zoveel FJ’s gebouwd dat er wedstrijden voor 
georganiseerd werden op de Loosdrechtse plassen. Dit leidde in 1962 
tot erkenning van de FJ als enkel ontwerp klasse voor het 

wedstrijdzeilen door de Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). Deze erkenning 
werd bevestigd in 1969 toen de International Yacht Race Union (tegenwoordig de 
International Sailing Federation, ISAF) de FJ internationale status gaf. 
 
De Flying Junior dankt zijn bekendheid aan uitstekende zeileigenschappen, de bekendheid 
van de grotere Flying Dutchman en vooral ook aan het feit dat ze relatief goedkoop is. Met 
nieuwe aanpassingen aan het ontwerp van de boot zoals een dubbele romp en een trapeze 
heeft de FJ zich steeds verder op het gebied van wedstrijdzeilen ontwikkeld. 

 
Meer informatie over de FJ en de internationale FJ wedstrijdklasse op de website van de 
Nederlandse FJ organisatie: www.nfjo.nl 

http://www.nfjo.nl/


Zeil- en Motorbootvereniging Jason  Cursusboek Tweemans Jeugdzeilen 

5e Uitgave, Mei 2016  Pagina 6 / 50 

FJ Onderdelen 
 
De belangrijkste onderdelen van de FJ staan op onderstaande tekening. 

 
Legenda: 
 
 Nederlands Engels 

1 Boeg stem - bow 

2 Rand / dolboord / stootrand gunwale - gurmel -- rubbing strake 

3 Kielbalk keelson 

4 Dek spant deck beam 
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 Nederlands Engels 

5 (Schroef)oog voor het want / stagen rigging screw on chain plate 

6 Val kikkers (grootzeil, fok en spinnaker) halyard hooks 

7 Mastvoet mast foot 

8 Leioog voor de fokkeschoot bulldog fairlead for jib sheet 

9 Neerhouder kicking strap - boom vang 

10 Staand want shroud 

11 Schoothoek van de fok clew of jib 

12 Genuarail rail for jib fairlead 

13 Midzwaard centreboard 

14 Fokkeschoot jib sheet 

15 Fokkeschoot klem jib fairlead 

16 Zwaardkast centreboard case 

17 Rail voor grootschoot blok rail for mainsheet block - mainsheet horse 

18 Handvat voor midzwaard handle for centreboard 

19 Hangband hiking strap 

20 Spinnakerboom spinnaker boom 

21 Gangboord side deck 

22 Spiegel transom 

23 Roer-oog gudgeon 

24 Roerpen pintle 

25 Beweegbaar roerblad pivoting rudder blade 

26 Roer wangen rudder cheeks 

27 Roer hoofd rudder head 

28 Helmstok met joystick tiller with extension (hiking stick) 

29 Zaling spreader 

30 Onderlijktrekker clew outhaul 

31 Schoothoek (van het grootzeil) clew 

32 Grootschoot mainsheet 

33 Giek / Onderlijk (van het grootzeil) boom 

34 Halshoek (van het grootzeil) / Lummelbeslag goose neck 

35 Zeillat batten 

36 Achterlijk leech 

37 Voorstag forestay 

38 Leuver forestay hank 

39 Voorstag stem fitting 

40 Bankje thwart 

41 Halshoek (van de fok) jib tack 

42 Middennaad mitre seam 

43 Voorlijk (van het grootzeil) main luff 

44 Voorlijk (van de fok) jib luff 

 
Omdat je op internet veel Engelse zeiltermen tegenkomt, is de Engelse vertaling hierboven 
ook opgenomen. Wil je meer zeiltermen in andere talen weten, ga dan eens naar deze link: 
http://www.sail-the-net.com/translate/sails-and-rigging-terms-translated.html 
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Op- en aftuigen 
 
Een (Engelstalig) filmpje over het optuigen van een FJ (de details op de Jason FJ’s zijn anders, 
maar de grote lijnen kloppen wel):  
http://www.youtube.com/v/soSOWKBMeBI 
 
Belangrijk bij het optuigen is dat je  

 Een vaste volgorde aanhoudt.  

 De zeilen aanslaat als de boot nog op de steiger ligt. 

 De zeilen pas hijst als de boot in het water ligt 
 
Belangrijk bij het aftuigen is dat je 

 Een vaste volgorde aanhoudt.  

 De zeilen strijkt als de boot nog in het water ligt 

 De zeilen afslaat als de boot weer op de steiger ligt. 
 
Omdat alle grootzeilen zeillatten hebben, moet het grootzeil zorgvuldig en losjes 
opgevouwen worden, zodanig dat de zeillatten netjes bij elkaar komen te liggen. Gebruik 
hiervoor onderstaande instructie. 
Ook de fok vouw je zorgvuldig en losjes volgens hetzelfde principe (onderlijk strak, zeil 
zigzaggend eroverheen opvouwen) 
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Opvouwen van een FJ grootzeil 
 
1. Zoek een schoon plekje om het zeil plat te leggen.  
Het Optimisten instructievlot is zeer geschikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trek nu eerst het onderlijk strak.  
 
 
 
3. Vouw nu het onderlijk vanaf de schoothoek zodanig “naar boven”, dat de hoek tussen de 
nieuwe onderkant en het achterlijk 90o wordt. 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
4. Nu gaan we het zeil zigzaggend opvouwen. Leg één hand op het zeil, ongeveer 50 cm van de 
onderkant. Dit is de vaste hand. Pak met je ander hand het zeil op, 50 cm verder. En dan sla je 
die losse hand over je vaste hand. 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 



Zeil- en Motorbootvereniging Jason  Cursusboek Tweemans Jeugdzeilen 

5e Uitgave, Mei 2016  Pagina 10 / 50 

 

5. Dit herhaal je een paar keer, zodat het zeil zigzaggend opgevouwen wordt. Omdat je het 
loodrecht langs het achterlijk werkt, komen de zeillatten mooi op elkaar te liggen. 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
6. Maar nu wordt het pakketje te breed voor de zeilkist, dus dit geheel sla je over de lengte 
nog een keer dubbel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. En deze plak kun je nu in drie stukken dubbel nemen, zodanig dat de zeillatten niet gekraakt 
worden. 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
8. Leg het opgevouwen zeil netjes vlak in een van de zeilkisten (samen met de bijbehorende 
fok) 
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Overstag gaan 



Zeil- en Motorbootvereniging Jason  Cursusboek Tweemans Jeugdzeilen 

5e Uitgave, Mei 2016  Pagina 12 / 50 

Gijpen 
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Gijpen en Stormrondje 



Zeil- en Motorbootvereniging Jason  Cursusboek Tweemans Jeugdzeilen 

5e Uitgave, Mei 2016  Pagina 14 / 50 

Man Overboord 
 
Er zijn twee manieren van de MOB manoeuvre. Bij Jason leer je de ‘Standaard’ MOB 
manoeuvre (aangegeven met de rode ellips) omdat de kans dat je iemand overboord gaat bij 
harde wind groter is. En bij harde wind kun je beter (zeker niet als je alleen bent) niet gijpen. 
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Opkruisen in nauw vaarwater 
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Aan de grond 
 
De FJ is een zwaardboot. Daarmee loop je minder snel ‘aan de grond’ dan met een kielboot. 
Maar als het dan toch een keer gebeurt (misschien wel in een gehuurde kielboot), weet je 
wat je kunt doen. 
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Het Weer 
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De Schaal van Beaufort: Windkracht en windsnelheid 
 

Bft Benaming m/s knopen km/u 
Kenmerken 
(Land/Klein water) 

Kenmerken  
(Zee/Groot water) 

0 Windstil <0.2 < 1 < 1 Rook stijgt recht omhoog Spiegelgladde zee 

1 Zwakke wind 0.3-1.5 1-3 1-5 Rookpluimen Rimpelingen op het water 

2 Zwakke wind 1.6-3.3 4-6 6-11 Bladeren ritselen Korte golfjes, glasachtig aanzicht 

3 Matige wind 3.4-5.4 7-10 12-19 Boomtwijgjes bewegen Kleine golven met schuimkopjes 

4 Matige wind 5.5-7.9 11-16 20-28 Stof en papier waaien op Kleine langer wordende golven met 
meer schuimkoppen. 

5 Vrij krachtige 
wind 

8.0-
10.7 

17-21 29-38 Er vormen zich gekrulde golven Matige golven met schuimkoppen en 
wat opwaaiend schuim. 

6 Krachtige 
wind 

10.8-
13.8 

22-27 39-49 Wind fluit in het want Grotere golven met witte 
schuimplekken en opwaaiend 
schuim. 

7 Harde wind 13.9-
17.1 

28-33 50-61 Bomen bewegen Hogere golven, het witte schuim 
begint zich als strepen in de richting 
van de wind te ontwikkelen. 

8 Stormachtige 
wind 

17.2-
20.7 

34-40 62-74 Boomtakjes breken af Matig hoge golven, met 
aanmerkelijke kamlengte, toppen 
waaien af en vormen goed 
ontwikkelde schuimstrepen in de 
richting van de wind. 

9 Storm 20.8-
24.4 

41-47 75-88 Boomtakken breken Hoge golven, zware strepen schuim, 
rollers beginnen zich te vormen, het 
zicht kan door verwaaid schuim 
worden beïnvloed 

10 Zware storm 24.5-
28.4 

48-55 89-
102 

Bomen worden ontworteld Zeer hoge golven met lange 
overstortende golfkammen, grote 
oppervlakken schuim: de zee krijgt 
een wit aanzicht; zware overslaande 
rollers, verwaaid schuim vermindert 
het zicht. 

11 Zeer zware 
storm 

28.5-
32.6 

56-63 103-
117 

Zware schade in steden en 
bossen 

Buitengewoon hoge golven, de zee is 
geheel bedekt met lange 
schuimstrepen, de randen van de 
golfkammen verwaaien overal, het 
zicht is sterk verminderd. 

12 Orkaan >32.6 >63 >117 Verwoestingen De lucht is met schuim en verwaaid 
zeewater gevuld, de zee is volkomen 
wit, zicht op enige afstand bestaat 
niet meer. 
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Schout-bij-nacht Sir Francis Beaufort (1774-1857) heeft als 
commandant van de Woolwich in 1806 de schaal bedacht 
die naar hem genoemd is. Tegenwoordig lijkt het net alsof 
de schaal bestaat uit windsnelheden, die een nummer en 
een naam hebben gekregen. Niets is echter minder waar. 
In Beaufort's schaal is helemaal geen sprake van 
windsnelheden. De schaal beschrijft het gedrag van een 
volschip, zeilend aan de wind. De waarden 0 t/m 4 
vertellen iets over de vaart die het schip maakt door het 
water, alle zeilen zijn dan bijgezet. Bij de waarden 5 t/m 9 
wordt telkens weer zeil weggenomen. En van 10 t/m 12 
hebben we het over overleven. 
 
De Britse Marine stelde het gebruik van Beaufort's schaal 
verplicht in 1838. Maar waarnemers ver van zee, die zelfs 
nooit de zee gezien hadden, konden hier natuurlijk niet 
mee uit de voeten. Toen de windmeter was bedacht, waarmee het aantal omwentelingen 
werd gerelateerd aan de windsnelheid, kon in principe de schaal zoals wij die nu kennen 
worden opgesteld. Toch heeft het nog tot 1926 geduurd voordat daar afspraken over waren 
gemaakt. Toen voeren er al vrijwel geen volschepen meer! 
 
Weersverwachting 
 
Internet is een goede bron voor weersinformatie. Op Weeronline (www.weeronline.nl) kun 
je voor iedere plaats in Nederland de watersportweersverwachting voor enkele dagen 
vooruit opvragen. Naast alle details (bijna van uur tot uur) geeft deze website ook met een 
cijfer aan hoe goed het weer voor watersporters naar verwachting gaat zijn. 
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Gebruik van de joystick 
De helmstok van de FJ is uitgerust met een joystick. De joystick maakt het onder andere 
mogelijk dat je bijvoorbeeld bij het uithangen toch goed het roer kunt bedienen. Maar 
diezelfde joystick kan bij verkeerd gebruik ook flink in de weg zitten. 
 
Je gebruikt de joystick het beste als volgt (uitgaande dat je met het zeil over de zelfde boeg 
vaart): 

- Altijd zo dwars mogelijk t.o.v. de lengteas van het schip zitten 
- Beide handen voor het lichaam (basishouding) 
- Joystick niet per definitie aan het eind vasthouden 
- Duim wijst altijd naar het uiteinde van de joystick. 
- Op het moment van uithangen hand meer naar uiteinde van joystick laten glijden en 

hand meer naar schouder laten wijzen 
- Bochten maken & koerscorrecties gebeurt in principe altijd d.m.v. een polsbeweging. 

Bij goed uithangen wordt dit automatisch een duw/trekbeweging 
 
Als je moet overpakken doe je dat het beste als volgt (uitvoerbaar in alle situaties): 

1. Achterste voet staat aan lijzijde. Voorste voet aan loefzijde 
2. Gehurkt wisselen van boeg, eerst recht naar de nieuwe zijde bewegen, aan de andere 

kant lichaam draaien over bal van de voeten en gaan zitten (met de goede voetstand 
is het niet mogelijk de verkeerde kant om te draaien) 

3. Tijdens deze beweging worden schoot en joystick vastgehouden en is het mogelijk (al 
dan niet kleinere) correcties op koers en zeilvoering uit te voeren. 

4. Tijdens het verplaatsen naar de andere zijde pakt men de joystick om zonder los te 
laten, (duim wijst nu naar begin joystick) 

5. (met hardere wind bij overstag) Meteen voorste voet onder hangband doorsteken, 
dit kan vrij vloeiend vanuit het omdraaien. 

6. Schoothand pakt joystick zonder schoot los te laten. Elleboog in haar, (duim blijft 
omhoog wijzen) vingers gaan onder joystick door, duim pakt joystick. 

7. Oude roerhand laat joystick los 
(Vanaf dit moment is het mogelijk verder naar voren/buiten te hangen waar nodig) 

8. Nieuwe roerhand schuift met schoot naar voren over joystick 
9. Nieuwe schoothand pakt schoot op (duim onder de schoot doorsteken, zie 

schootvoering) 
10. Roerhand laat schoot los. (Duim even loslaten) 

 
Alternatieve methode: (alleen uitvoerbaar bij harde wind tijdens overstag) 

Eerste vijf en stappen zoals hierboven 
6. Schoothand pakt joystick zonder schoot los te laten.  
7. Hand grijpt joystick onder oksel door. (Hand is naar binnen gedraaid, elleboog wijst 

omhoog, duim over joystick heen, vingers onder joystick door) 
NB: Deze alternatieve methode is alleen toe te passen bij de overstag bij harde wind mits er 
genoeg uitgehangen wordt! Omdat de joystick langs het lichaam moet zal dit bij zachte wind 
niet mogelijk zijn zonder op te loeven tijdens het overpakken. Deze methode is dus ook 
alleen geschikt als je de 1ste methode volledig beheerst. (Techniek wordt veelvuldig gebruikt 
tijdens wedstrijdzeilen) 
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Schootvoering 
 
Met de schoot bedien je de stand van het zeil. Op de FJ heb je een schoot voor het grootzeil 
(de Grootschoot) en een schoot voor de Fok (de Fokkeschoot). De volgende tips zorgen dat 
je de schoten goed in de hand houdt: 
 
Vasthouden: 

- Schoot loopt vanaf de pink door de hand over de duimrug en het losse eind hangt 
aan de binnenzijde van de pols 

 
 
Vieren: 

- Schoot door hand laten glijden (hand naar achteren kantelen en bij lang eind vieren 
een “O” maken met duim en wijsvinger) tot juiste zeilstand. 

 
Inhalen 

1. Schoot in schoothand naar joystick brengen 
2. Schoot tussen duim en joystick klemmen 
3. Schoot uit schoothand loslaten 
4. Als de schoothand wordt terug gebracht naar het grondblok de joystick omhoog 

kantelen (kraanbeweging) 
5. Schoot met schoothand pakken. (handrug schoothand wijst naar boven, duim onder 

schoot door, vingers bovenlangs) 
6. Beweging herhalen tot het zeil in de juiste stand staat. 
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Hoog aan de wind zeilen 
 
Een aandewindse koers verschilt met ‘hoog aan de wind zeilen’. Op beide koersen komt de 
wind schuin van voren, maar: 

- Aan de wind vaar je een rechte koers 
- Hoog aan de wind vaar je een (lichte) slingerkoers: je volgt als het ware de beweging 

van de wind. 
Hoog aan de wind laat je de zeilen strak staan, en geef je zoveel roer dat ze net niet killen. Je 
vaart bij hoog aan de wind dus in een vaste hoek ten opzichte van de wind. De slingerkoers 
krijg je als de wind tijdens het zeilen een beetje schift (draait). Als je goed hoog aan de wind 
kunt varen, win je op een aandewinds rak veel hoogte (en ben je dus sneller op je 
bestemming dan zeilers die dit minder goed kunnen). 
 
Om goed en snel hoog aan de wind te kunnen varen zijn een aantal zaken belangrijk: 

- De boot moet licht loefgierig zijn 
- De boot wordt zo veel mogelijk vlak gehouden 
- Het zeil is zo strak mogelijk doorgezet en kilt net niet 
- De positie en houding van de bemanning is zo dat actief op veranderingen 

gereageerd kan worden 
- In vlagen zorgen dat de boot vlak en onder controle blijft 

 
Toelichting: 
De boot moet licht loefgierig zijn 
Om de boot op een hoog aandewindse koers goed te laten reageren, is het nodig om hem 
een beetje loefgierig (als je het roer zou loslaten ‘trekt’ de boot vanzelf naar loef) te laten 
zijn. Je boot kun je loefgierig maken door de ‘zeiltrim’ en ‘dwarsscheepse gewichtstrim’ te 
veranderen. 

- Je maakt je boot loefgieriger met je ‘zeiltrim’ door ervoor te zorgen dat het drukpunt 
in het zeil meer naar achteren ligt. Dat kun je bereiken door de Neerhouder wat 
losser te zetten 

- Je maakt je boot loefgieriger met de ‘dwarsscheepse gewichtstrim’ door je gewicht 
(en dat van de bemanning) naar lij te verplaatsen 

Als het harder gaat waaien wordt de boot vanzelf loefgierig(er). Je zult dan juist moeite 
moeten doen om het bij ‘licht loefgierig’ te houden, bijvoorbeeld door steeds verder uit te 
hangen (gewicht naar loef), en/of door het drukpunt in het zeil naar voren te halen 
(neerhouder strakker) 
 
De boot wordt zo veel mogelijk vlak gehouden 
Door de boot naar loef of naar lij te laten hellen, wordt deze resp. lijgierig(er) of 
loefgierig(er). Om dan toch rechtdoor te kunnen varen, moet je meer roer geven. En roer 
geven remt af. Daarom is het belangrijk om de boot zo vlak mogelijk (zoveel mogelijk 
rechtop) te varen om een maximale snelheid te bereiken. 
Natuurlijk mag je wel de boot een beetje naar lij laten hellen om hem juist wat loefgierig te 
laten zijn. 
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Het zeil is zo strak mogelijk doorgezet en kilt net niet 
Om een optimale aanstroming van je grootzeil te hebben, moet de giek altijd een kleine 
hoek met de schijnbare wind houden. Deze zeilstand bereik je door de giek binnen de kuip te 
houden. Let op dat je de grootschoot zover aantrekt dat de giek midscheeps staat. 
Als je steeds hoger stuurt (oploeft), komt er een moment dat het voorlijk van het zeil begint 
te killen. Je komt dan nog steeds wel vooruit, maar je levert veel aan snelheid in, en een 
kleine 
winddraaiing zal er voor zorgen dat je in de wind ligt. Je moet dus zo hoog sturen, dat je net 
tegen dit punt aan zit, je vaart dan zo hoog mogelijk, met maximale snelheid. Let op: Zowel 
het Grootzeil als de Fok mogen voor maximale snelheid niet killen. 
 
Als je geen telltales hebt, is dit punt moeilijk te bepalen. Alleen een beetje opsturen, en 
meteen afvallen als je het zeil ziet bollen geeft je zekerheid. Met telltales is het iets 
gemakkelijker; de telltale aan loef komt al los van het zeil vóórdat dit begint te killen. Op dit 
moment kan je al terugsturen. Let wel: In beide gevallen moet je steeds opsturen om zeker 
te weten of je nog hoog genoeg vaart!!!!! 
 
De positie en houding van de bemanning is zo dat actief op veranderingen gereageerd 
kan worden 
Hoog aan de wind varen is geen stabiele, rechte, koers, windkracht en –richting variëren, en 
om de juiste koers te vinden, moet steeds opgestuurd worden. Toch moet de boot vlak 
gehouden worden. Dit vergt een houding van de bemanning die er op gericht is om meteen 
in actie te kunnen komen, ook al zit je aan lij, voorin de boot. Zorg dus dat je altijd met één 
voet plat op de grond staat, zodat je je af kunt zetten als je gewicht ineens op een andere 
plek in de boot moet zijn. 
Als je uit moet hangen is het beter om je benen zo veel mogelijk te strekken (kont over de 
rand), en je gewicht van binnen naar buiten (en andersom) te bewegen door je 
bovenlichaam 
te buigen. Dit is fysiek wat zwaar, maar zorgt er in elk geval voor dat je gewicht snel buiten 
is. Uiteraard is het wel van belang om je rug hol te houden door je kin op de borst te houden 
 
In vlagen zorgen dat de boot vlak en onder controle blijft 
Tijdens het hoog aan de wind varen komen er steeds vlagen in. De toe- en afname in 
windkracht die daarmee gepaard gaat, zorgen ervoor dat de schijnbare wind van richting 
verandert. Hoe harder de vlaag is, hoe extremer deze verschillen zijn. Aangezien je zeilstand 
hiermee samenhangt, zal je iets moeten ondernemen om niet met een overtrokken of een 
te los 
zeil te varen. 
Er zijn twee manieren om de giek steeds de juiste hoek met de schijnbare wind te laten 
houden: 
Methode 1 Op een rechte koers je zeilstand aanpassen 
Methode 2 De boot zó sturen dat die hoek constant blijft 
Je kunt een vlaag opsplitsen in een aantal fases. Voor elke fase staat hieronder beschreven 
wat er moet gebeuren bij methode 1 en 2. 
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De fases van een vlaag zijn: 
1. De vlaag raakt de boot; de wind neemt toe, de schijnbare wind draait, maar er zijn 

nog geen merkbare veranderingen aan de boot. Je voelt op dit moment al wel meer 
wind 

2. Door de extra wind neemt de druk in het zeil toe; de toegenomen kracht in de 
dwarsrichting is als eerste voelbaar en de boot begint te hellen 

3. De extra voorwaartse kracht wordt omgezet in extra snelheid; de schijnbare wind valt 
scherper in (oude windrichting). 

4. De vlaag begint in kracht af te nemen; de schijnbare wind valt scherper in, omdat de 
boot nog de hogere snelheid heeft. 

5. De vlaag is voorbij en de boot is afgeremd tot zijn oude snelheid; de beginsituatie is 
hersteld. 

In een zwaardboot als de FJ heeft een vlaag snel effect. Dat betekend dat je snel moet 
handelen. De handelingen die hieronder beschreven staan zijn geen losse, opeenvolgende 
gebeurtenissen, maar volgen elkaar snel en vloeiend op 
Wat doe je als een vlaag invalt? 
 

 
 
Wanneer pas je wat toe? 
Methode 1 zal je meer snelheid geven. Soms vaar je niet eens meer aan de wind (en dus vaar 
je dan sneller).  
Als het niet erg hard waait heeft methode 2 altijd de voorkeur. Door de extra wind van de 
vlaag ga je wel sneller, maar de hoogtewinst die je kunt bereiken is heeft nog veel meer 
effect. Vooral in heel licht weer (zeer lage snelheid) zorgt een vlaag voor een fikse draaiing 
van de schijnbare wind. Hierdoor vaar je soms heel even recht naar je bovenwinds punt toe! 
Als het erg hard waait (en zeker als je met een trapeze vaart) kun je in een tweemansboot 
beter kiezen voor Methode 1. 
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De roll-tack 
 
Overstag gaan is een veilige en snel uit te voeren manoeuvre. Het nadeel van overstag (ten 
opzichte van de veel langzamer uitvoerbare Gijp) is dat je snel veel snelheid verliest. 
 
De roll-tack is een bijzondere manier van overstag gaan, die het juist mogelijk maakt zoveel 
mogelijk snelheid te behouden. Vooral op aandewindse rakken (en helemaal als je goed 
hoog aan de wind vaart) kun je hier veel voordeel mee halen. 
 
Om geen snelheid hij het overstag gaan te verliezen moet je zorgen dat 

- De overstag manoeuvre een vloeiende bocht is (van hoog aan de wind naar hoog aan 
de wind) 

- Je geen plotselinge en grote roerbewegingen maakt (hoe minder roer, hoe meer 
snelheid) 

- Je je gewicht zo verplaatst in de boot, dat de draai die je maakt wordt ondersteund 
 
Om te laten zien hoe je het bovenstaande precies toepast tijdens de roll-tack zullen we deze 
opsplitsen in 3 fases. 

- Loeven tot in de wind. 
- Zeil overtrekken (rollen). 
- Rechttrekken van de boot. 

 
In dit filmpje kun je goed zien hoe een roll-tack in zijn werk gaat: 
http://www.youtube.com/v/hBivxKxbB3A 
 
Loeven tot in de wind: 
Op een rechte koers probeer je de boot vlak te houden en neutraal op het roer. Voor een 
roll-tack moet de boot juist licht loefgierig zijn. Je hoeft dan minder roer te gebruiken om te 
draaien.  

1. Begin de draai met het naar binnen verplaatsen van je gewicht, zodat de boot een 
beetje naar lij gaat hellen.  

2. Als je nu het roer laat gaan zal de draai vanzelf ingezet worden. 
3. Zodra je begint te draaien, zal de wind scherper in gaan vallen en zal er meteen 

minder druk in je zeil komen te staan.  
4. Om de boot toch loefgierig te houden zul je het zeil licht moeten aanhalen. Je trekt 

het zeil niet echt strakker, maar wel zover dat de giek midden boven de boot staat, 
en houdt iets langer druk. 

5. Terwijl je het zeil iets aantrekt, verplaats je je gewicht mee naar binnen om de boot 
loefgierig te houden. Bij veel wind gaat dit bijna vanzelf, met minder wind moet je 
soms helemaal met je lichaam naar lij bewegen. Let wel: Mee naar binnen bewegen is 
een mooie aanloop voor de volgende fase!! 

 
Tijdens de hele draai is het erg belangrijk waar en hoe je je voeten neerzet. Zorg er om te 
beginnen voor dat je gewicht altijd op een platte voet rust. Ga dus, als je niet uithangt, zo 
veel mogelijk op je hurken zitten en niet –bijvoorbeeld- op een knie. Op je hurken ben je veel 
mobieler, en kan je sneller reageren. 
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Net voordat je de draai inzet haal je je achterste voet onder de hangband uit, en verplaats je 
hem naar lij. Bij weinig wind kan je met je gewicht op deze voet extra helling geven; met veel 
wind is die voet alvast klaar aan de nieuwe loefkant. Tijdens de overstag kan je op deze voet 
omdraaien en snel onder de hangband schieten. 
Het is erg belangrijk dat je je voeten zoveel mogelijk naar voren houdt, ongeveer naast het 
grondblok. Zo voorkom je dat je de boot met de achterkant in het water duwt. Bovendien 
blijf je zo met je gewicht op de juiste plek als je gaat verzitten. 
 
Zeil overtrekken (rollen): 
Deze fase begint op het moment dat het zeil voorin begint te killen. Door je gewicht snel en 
vloeiend terug naar loef te brengen zal de boot gaan rollen en het zeil over je heen komen. 
Hiermee bereik je een aantal dingen tegelijk: 

- Doordat je helling naar loef geeft zal de draai naar loef worden vertraagd wat het 
geven van roer minimaliseert. 

- Omdat op het moment van rollen het zeil voorin kilt zal alleen druk staan op het 
achterste gedeelte van het zeil. Hierdoor zal het rollen gemakkelijker worden. 

- Als je goed rolt zal je steeds druk houden en zul je de onbezeilde hoek zo efficiënt 
mogelijk overbruggen. 

Dit is de moeilijkste fase in de roll-tack. Het is sterk afhankelijk van de windkracht hoe en 
waar je precies in de boot staat of zit. Je moet de rollende beweging in zetten met je 
gewicht. Bovendien moet je in deze fase onder je zeil door. Alles bij elkaar een hele opgave. 
 
We gaan verder bij waar we gebleven waren in de vorige fase 
 
Als je bij het inzetten van de draai je achterste voet naar lij hebt verplaatst, kun je alle 
kanten op. Hoe hard het ook waait, je staat op je hurken in de boot, één voet aan loef, één 
voet aan lij, en je bovenlichaam naar het zeil toe.  

1. Om de boot te laten rollen, kom je met je gewicht boven je voet aan loef, en ga je 
weer zitten. Bij harde wind ga je zelfs weer een beetje uithangen. Dit moet één 
vloeiende beweging zijn. 

2. Op het moment dat het zeil over de nieuwe boeg vol gaat vallen, wordt het lastig. Je 
moet precies op dit moment met je hoofd onder de giek door. Dit betekent overigens 
niet veel meer dan iets naar voren (nieuwe loefzijde) leunen.  

3. Afhankelijk van de wind bepaal je of je blijft zitten, en hoe lang. Het belangrijkste 
meetpunt hiervoor is de helling van de boot. Als de wind de boot helling geeft, richt 
je jezelf meteen op op de voet die aan lij staat. Zo verplaats je je gewicht naar de 
(nieuwe) loefzijde. Als het hier niet hard genoeg voor waait, blijf je met je gewicht op 
de voet aan lij rusten en kom je pas omhoog als je de boot recht gaat trekken. 

4. Tot nu toe heb je het roer steeds van je af gehouden, om overstag te draaien. Terwijl 
je jezelf opricht (als aanloop naar de laatste fase) komt de boot weer hoog aan de 
wind te liggen, en moet de draai uit de boot gehaald worden. Als het goed is kost dit 
weinig moeite; de rol heeft er al voor gezorgd dat er veel draaisnelheid uit de boot is, 
en je hoeft het roer nu alleen nog terug naar het midden te halen. 

5. Omdat de boot zo ver is afgeremd zal de schijnbare wind ruimer invallen. Je laat dus, 
als je op koers ligt, het zeil een klein beetje vieren. 

 



Zeil- en Motorbootvereniging Jason  Cursusboek Tweemans Jeugdzeilen 

5e Uitgave, Mei 2016  Pagina 28 / 50 

Rechttrekken van de boot. 
Dit is makkelijkste fase in de roll-tack. Door je eigen gewicht en/of door 
winddruk heeft de boot helling naar lij. Je ligt vrijwel stil op een hoog aandewindse koers, 
met het zeil ietsje gevierd. 

1. Je kunt nu je hele gewicht op de voet aan loef brengen, en op die voet omdraaien.  
2. Bij weinig wind is het genoeg om nu weer te gaan zitten. Bij veel wind stap je met je 

andere voet mee naar loef, schuift de voorste voet snel onder de hangband en ga je 
uithangen. Zorg wel dat het gewicht zo is verdeeld, dat de boot in langsrichting netjes 
in het water blijft liggen.  

3. Tijdens deze hele, vloeiende, beweging, moet je tegendruk van de wind in het zeil 
voelen. 

4. Doordat jij met je gewichtsverplaatsing extra druk in het zeil creëert, maak je 
snelheid. 

5. Terwijl je de boot zo recht trekt, zal de schijnbare wind weer scherper invallen, en 
kan je het zeil weer in de normale stand aanhalen. 

6. Het enige lastige aan deze fase is, dat je de joystick moet overpakken. In principe doe 
je dit pas nadat je snelheid hebt gemaakt, en je helemaal op koers ligt. Met veel wind 
is dit erg lastig, en zal je soms net vóór het rechttrekken overpakken. Soms is het 
belangrijker om de tijd te nemen voor het overpakken, dan om de boot écht op 
snelheid te trekken. Let wel; bij veel wind ga je al snel zó hard, dat dit rechttrekken 
weinig verschil meer maakt! 
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Spinnakeren 
 
Zeilen met een spinnaker is spectaculair en levert je op de ruimere koersen een aanzienlijke 
snelheidswinst. Spinnakeren doe je op een spinnakerkoers; van halve wind tot voor de wind. 
 

 
 
Via YouTube kun je een aantal FJ Spinnaker video’s bekijken, bijvoorbeeld: 
http://www.youtube.com/watch?v=ilgWCF22tug 
 
Om te kunnen Spinnakeren heb je een aantal extra zaken nodig op je boot. Een aantal 
daarvan (blokken, klemmen, spinnakerval) zijn ‘vast gemonteerd’ en een aantal moet je zelf 
voor vertrek, bij het optuigen dus, regelen. Hierbij gaat het om: 

1. De spinnaker 
2. De spinnakerschoot 
3. De spinnakerboom 

  
Voorbereiding 

1. Leidt de (doorlopende) spinnakerschoot door de keerblokken achterop de boot en 
door de blokken midscheeps zodat beide uiteinden op het voordek liggen. 

2. Bevestig de spinnakerschoot-einden, buiten de verstaging om met een paalsteek aan 
de schoothoeken van de spinnaker. 

3. Zorg dat de spinnaker niet gedraaid zit door met de hand de lijken na te lopen. 
4. Bevestig de tophoek van de spinnaker aan de spinnakerval. 
5. Ruim de spinnaker op in de ruimte tussen mast en voordek, met de schoothoeken 

naar boven en zorgt dat de lijken niet om elkaar worden gedraaid. 
 
Hijsen (voor de wind):  

1. De stuurman stuurt voor de wind 
2. De stuurman hijst de spinnaker aan lij in de luwte van het grootzeil, de bemanning 

helpt met geleiden 
3. De bemanning zet de spinnakerboom met de opening van de haak naar boven op de 

loef schoothoek en op het spinnakerboom-beslag op de mast. 
4. De schoten zijn bij de stuurman 
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5. De stuurman bedient de loefschoot en trekt de spinnakerboom dwars op de 
windrichting. (ware wind), de lijschoot waait vrij uit).  

6. De bemanning zet de loefschoot vast in de loefklem. 
7. De stuurman haalt de lijschoot in, de spinnaker valt vol 
8. De stuurman trimt met de lijschoot de spinnaker vrij van het voorstag 
9. De bemanning neemt plaats aan loef, de schoten worden overgenomen. De 

stuurman zal voor de wind vaak aan lij zitten, maar houdt in ieder geval de balans in 
de boot zodat de bemanning zich kan concentreren op de spinnaker. 

10. De spinnakerboom wordt loodrecht op de windrichting gehouden. De lijschoot wordt 
zover gevierd dat het loeflijk net niet inklapt.  

 
Strijken (voor de wind):  

1. De stuurman neemt de spinnakerschoten over (samen in 1 hand). Vooral niet vieren 
want dan ga je met meer wind naar loef om! 

2. De bemanning verwijdert de spinnakerboom terwijl de stuurman de spinnaker vol 
houd 

3. De stuurman viert de spinnakerval 
4. De bemanning geleidt de spinnaker en zorgt dat de spinnaker aan loef wordt 

gestreken, te beginnen met het loeflijk. Denk aan de loefschoot die in de loefklem zit! 
5. De stuurman houdt de lijschoot op spanning om te voorkomen dat deze onder de 

boot komt. 
6. De bemanning ruimt de spinnaker op in de ruimte tussen mast en voordek, met de 

schoothoeken naar boven en zorgt dat de lijken niet om elkaar worden gedraaid.  
 
Gijpen:  

1. De stuurman neemt de spinnakerschoten over (samen in 1 hand) en stuurt binnen de 
wind.  

2. De bemanning haalt de oude loefschoot uit de loefklem. 
3. De bemanning trekt de giek over aan de neerhouder 
4. De bemanning haakt de spinnakerboom van de mast en plaatst deze op de nieuwe 

loefschoot.  
5. De bemanning haakt de spinnakerboom van de oude loefschoot en plaats deze op de 

mast. 
6. De bemanning zet de nieuwe loefschoot vast in de loefklem  
7. De spinnakerschoten worden teruggegeven aan de bemanning.  
8. Tijdens het gijpen moet de spinnaker bij voorkeur vol blijven staan.  

 
Halve wind:  

1. De bemanning zet de spinnakerboom aan loef.  
2. De stuurman hijst de spinnaker terwijl de bemanning de loefschoot aantrekt en zet 

de loefschoot vast in de loefklem.  
3. De spinnaker klappert met mate als een vlag. Let op: Hier gaat de schoot meestal om 

de giek en dat willen we niet, dus een beetje spanning is niet verkeerd. 
4. Als alles klaar is wordt de lijschoot aangehaald.  
5. De boom raakt het voorstag net niet.  
6. Bij een vlaag met veel wind dien je af te vallen, in andere gevallen gewoon met de 

schoten werken 
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Aandachtspunten 

 Let op bij het zetten van de fok dat de spinnakerschoot bij de boeg op het dek ligt 
anders draait deze in het zeil.  

 De spinnakerboom dient haaks op de mast te staan. Dit geeft het grootste oppervlak. 

 Trim de spinnakerboom haaks op de ware wind. 

 Voer de spinnaker vrij van het voorstag. 

 De spinnaker heeft de beste werking als hij op het punt van invallen staat. Dat is het 
geval wanneer het loeflijk begint te killen.  

 Plat voor de wind geeft niet het hoogste rendement. 
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Zeiltrim op een FJ 
 
Neerhouder 
De neerhouder (of giekneerhaler) is een van onze belangrijkste trimfuncties in de boot. Je 
kunt hier de achterlijkspanning mee regelen maar ook de mastbuiging als het harder gaat 
waaien. Het is dan ook niet moeilijk voor te stellen dat de krachten op dit trimatribuut erg 
groot kunnen worden. Belangrijk is dan ook dat alles wat vast zit tussen mast en giek dan 
ook sterk genoeg moet zijn.  
De basis regels voor goed gebruik van de neerhouder zijn eenvoudig: 
1. Hoe hoger aan de wind hoe strakker 
2. Hoe harder het waait hoe strakker 
Je vier een neerhouder dus eigenlijk alleen op een voordewindse koers! 
 
Fokkeschoot 
Bij veel teams wordt de fokkenschoot achteloos in de klem gezet tot de volgende overstag 
manoeuvre. Dit is ondenkbaar als je weet dat de fokkenschoot essentieel is voor de 
acceleratie en topsnelheid van de boot. Een goede bemanning begrijp dat het verstellen van 
de schoot met misschien maar een centimeter grote effecten op het gedrag van de boot 
heeft. Daarom kan de bemanning ook nooit (bij het overstag gaan) met zijn rug naar de fok 
zitten. 
  
Door de schoot losser te zetten wordt de fok boller en wordt de opening (spleet) tussen fok 
en grootzeil ruimer en vice versa. Een (relatief) bolle fok is als een 1e versnelling. Door de 
ronding kan de stroming meer afgebogen worden, dus wordt er meer stuwkracht, voor 
maximale acceleratie, opgewekt. Een vlakke en dichte fok is als een “overdrive”. Samen met 
het grootzeil wordt dan een drukveld gecreëerd die de schijnbare luchtstroom ruimer doet 
inkomen. Dit (een vlakke en dichte fok) geeft de mogelijkheid om met maximale snelheid te 
sturen of zo hoog mogelijk te varen.  
Door na een overstag de fok geleidelijk aan te halen (niet laten klapperen!) worden als het 
ware alle tussen liggende versnellingen gebruikt (en dat is de bedoeling: Immers, vanuit de 
hoogste versnelling kan je slecht accelereren). De stuurman trekt dan ook geleidelijk de 
grootschoot aan en blijft dan gewoon op zijn tell tales, in de fok, sturen. Bij een goede 
overstag manoeuvre duurt dit traject 2sec. 
Het is dus niet zo dat een strak aangehaalde fok garant staat voor hoogte. Hoogte wordt 
voornamelijk bereikt door het aanhalen van de grootschoot en vooral door geconcentreerd 
en zuiver sturen van de stuurman. 
  
Leioog 
Met de positie van het leioog (op de genuarail) kun je de plaats van de ‘twist’ (en dus de plek 
van de bolling) in de fok veranderen. Hier is heel veel theorie over die hier op neer komt: 
 
Leioog naar achter: Grotere twist 
Leioog naar voren: Kleinere twist 
 
Bij harde wind wil je misschien een grotere twist (bolling naar achteren, wind kan makkelijke 
uit je zeil en dus heb je minder druk waardoor de boot langer handelbaar blijft). De boot 
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wordt dan niet meer zo plat gedrukt en hij springt gemakkelijker aan. Het mag zeker niet zo 
zijn dat de fok als een “plank” is strak getrokken. De boot moet vlak gevaren worden. Dat 
doe je door het grootzeil te vieren. 
 
Gevorderden willen zelfs tijdens het zeilen op basis van de telltales de twist veranderen: 
Wanneer bijvoorbeeld boven de telltale aan lij ontevreden is, en onder de telltale aan loef, 
heb je meer twist nodig en haal je het leioog  naar achter . 
 
Cunningham hole 
Zoals je met de positie van het leioog de bolling (twist) in de fok kunt veranderen, kun je met 
spanning op een cunningham hole de bolling in het grootzeil verplaatsen. 
 
Het cunningham hole is een oog vlak bij het voorlijk op ong 20 centimeter van de halshoek. 
Je bedient de cunninghamhole door er een lijn (of een talie, dan kost het minder kracht) 
doorheen te halen en die strakker of losser te zetten. 
 

  
 
Door de cunningham spanning te vergroten, trek je het drukpunt van je grootzeil richting de 
halshoek. Door de mastbuging bij harde wind zal je grootzeil daardoor meer open zijn 
(grotere twist) waardoor je minder druk ervaart, je boot minder loefgierig wordt en 
daardoor langer handelbaar blijft. 
 

 
 
Bij harde wind zul je de cunningham spanning dus willen vergroten.  
Bij zachte wind zul je de cunningham spanning dus willen verkleinen. 
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Stand van de zeilen 
Als je je zeilen goed getrimd hebt, ben je er nog niet.  
 
Een maal op het water kun je met een verkeerde zeilstand op een bepaalde koers alle trim 
teniet doen: je haalt niet ale snelheid uit de boot die erin zit. Grote kans dat je door een 
andere FJ wordt ingehaald. 
 
De basis van de stand van de zeilen is komt in alle CWO lessen aan bod: 

 Bij een aan-de-windse-koers trek je het grootzeil ver dicht (“puntje van de giek boven 
puntje van de boot”)  

 Naarmate de koers ruimer is, laat je de schoot vieren. 

 Je let er op dat het zeil niet gaat killen 
 
Om de stand van de zeilen verder te optimaliseren, hebben we tell-tales op de zeilen 
gemaakt: tell-tales zijn hele lichte koordjes/strookjes plastic die aan beide zijden op het zeil 
zijn geplakt. 

 Op het voorzeil (fok) zitten de tell-tales vooraan 

 Op het grootzeil zitten de tell tales aan het achterlijk (niet bij alle boten) 
Vooral de tell-tales op de fok zijn belangrijk. 
 
Tell-tales tonen hoe effectief je aan de wind stuurt, al voor het zeil begint te killen. 
Aan de stand van de tell-tales kun je dus afleiden wat je (bij de koers die je vaart) eventueel 
met je zeilstand moet doen: 
 

 
In plaats van de schoten aanhalen, kun je natuurlijk de koers wijzigen: Afvallen 
En in plaats van de schoten vieren, kun je ook de koers wijzigen: Oploeven 
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Hoe ruimer de koers, hoe minder de tell-tales van nut zijn 
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Zeilen met de Trapeze 
 
Het varen met een trapeze zorgt voor veel extra snelheid: alle windkracht die door gebrek 
aan gewicht wordt omgezet in helling, wordt nu omgezet in snelheid, wat voor een 
aanzienlijke snelheidsvermeerding zorgt. Het trapezevaren kan worden onderverdeeld in 
een aantal handelingen: voorbereiding, in de trapeze komen en overstag gaan (of gijpen) 
 
Voorbereiding 
Nadat je bent ingehaakt, en het trapezekoord aan de haak van je trapezevest is bevestigd, 
moet je eenvoudig in de trapeze kunnen stappen. Het koord moet strak staan op het 
moment dat je op het gangboord zit. Stel daarom de lengte van de trapezelijn (aan beide 
zijden van de boot) af voordat je vertrekt. 
 
In de trapeze komen 
Afhankelijk van de afspraken die je hebt met je stuurman (ga je op eigen initiatief of geeft hij 
commando) stap je in de trapeze.  

1. Je begint met je been wat het dichtste bij de zijstag zit. Deze zet je binnen de zijstag 
op het gangboord.  

2. Ondertussen houd je spanning op het trapezekoord, deze moet spanning houden 
anders raakt hij los.  

3. Vervolgens strek je je voorste been en ga je steeds verder naar buiten hangen. 
Daarna zet je je achterste been bij en kom je in volledige stand. 

4. Wanneer je eenmaal staat, is het de stuurman die je zo lang mogelijk in de trapeze 
houdt. 

5. Zelf moet je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk gewicht naar buiten brengt. Dit doe 
je door je voeten vrij dicht naast elkaar neer te zetten, zodat er nog ongeveer 2 
voeten tussen kunnen. Je staat volledig gestrekt.  

6. Je armen breng je voor je borst of achter je hoofd. Je houdt de trapezelijn of het 
handvat NIET vast. 

Soms verliest het zeil zoveel druk, dat je naar binnen moet komen om de boot niet om te 
laten slaan naar loef. Je voorste been houd je gestrekt, je achterste been buig je. Op deze 
manier komt er veel gewicht binnenboord, maar kan je ook weer snel staan (namelijk alleen 
je achterste been strekken). 
 
 
Overstag gaan  
Je moet zo snel mogelijk van de ene kant naar de andere kant. Dit betekent dat je uit de 
trapeze moet komen, moet uithaken, je fok naar de andere kant moet brengen, weer moet 
inhaken en in de trapeze gaan staan. Dit zijn best veel handelingen in een zeer korte tijd. Het 
is met name belangrijk om goede afspraken te maken met je stuurman wanneer je weer in 
de trapeze staat en wanneer je eruit komt. 
 
Vooral voor de bemanning komen er bij het zeilen met een trapeze een aantal stappen bij. Er 
zijn twee manieren om vanuit een in de trapeze hangende positie overstag te gaan.  
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Overstag met trapeze voor bemanningen 
 

Methode 1: Eerst inhaken  

1. Loefschoot straktrekken, dus de schoot die je straks aan moet halen met de 
overstag.  

2. Inveren en trapezehandvat pakken.  
3. Jezelf iets optrekken, haak valt uit. Op dek gaan zitten.  
4. Schoot in voorste hand pakken, achterste hand pakt loefschoot direct bij de klem.  
5. Als fok invalt, schoot los.  
6. In een stap naar de nieuwe loef, schoot meenemen en in één beweging aanhalen. 

Omdraaien en schoot overpakken.  
7. Inhaken.  
8. Voorste voet eerst naar buiten. Uitduwen en schoot doorzetten.  

De methode “Eerst inhaken” is in de praktijk iets langzamer, toch wordt hij veel gebruikt, 
omdat niet iedereen de kracht heeft om aan één arm naar buiten te gaan.  

Alleen als je kracht genoeg hebt EN je hebt de methode “eerst inhaken” onder de knie, 
dan kun je de snelle methode proberen. 

Methode 2: De snelle methode  

1. Loefschoot straktrekken, dus de schoot die je straks aan moet halen met de 
overstag.  

2. Inveren en trapezehandvat pakken.  
3. Jezelf iets optrekken, haak valt uit. Op dek gaan zitten.  
4. Schoot in voorste hand pakken, achterste hand pakt loefschoot direct bij de klem.  
5. Als fok invalt, schoot los.  
6. In een stap naar de nieuwe loef, schoot meenemen en in één beweging aanhalen. 

Omdraaien en schoot overpakken.  
7. Handvat pakken en bij de borst houden met de voorste hand.  
8. Achterste hand en voorste voet op rand, uitduwen.  
9. Inhaken. En eventueel schoot verder doorzetten.  
10. Loefschoot straktrekken.  

 
Overstag met trapeze voor de stuurman 
Voor de stuurman zijn maar een paar dingen belangrijk. 

1. Rustig sturen, dus met weinig roeruitslag 
2. Goed opletten of je bemanning jou stuurbeweging kan volgen (ga je niet te snel?).  
3. Oók de stuurman moet in één stap naar de overkant! Vooral dit laatste is bij alle 

windsnelheden van belang, in verband met rust in de boot. 
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Rivierzeilen 
 
Bij rivierzeilen zijn er twee belangrijke elementen: Stroming en Wind. Juist de combinatie 
van die twee maakt rivierzeilen lastiger dan zeilen op een plas, meer of in de haven bij Jason. 
 
Stroming 

Vanuit  de Rijn in Duitsland stroomt water het Nederlandse deltagebied binnen. De eerste 
splitsing is bij de kop van de Waal en het Pannerdensch Kanaal.  2/3 van het water gaat naar 
de Waal en 1/3 naar het Pannerdensch kanaal. Het Pannerdensch Kanaal is in 1707 tot stand 
gekomen, tegen de zin in van Nijmegen, omdat zij toen dachten dat ze te weinig water 

zouden krijgen. Maar dat is toch wel goed 
geregeld. 
Meer informatie over het Pannerdensch Kanaal 
vind je op Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Pannerdensche Kop, splitsing van Waal en 
Pannerdensch Kanaal 
 

 

 De IJsselkop, splitsing van Rijn en IJssel 
 
Als het water van het Pannerdensch Kanaal bij Arnhem komt, gaat het vrijwel in z’n geheel 
de IJssel op. Het water op de Rijn bij Arnhem is nl. (bijna) stilstaand water, tenminste: Als de 
de stuw bij Driel  gesloten is (en dat is meestal zo). Dat betekent (ook door een groot verval)  
een flinke versnelling voor het water in de IJssel. In het begin van de IJssel kan de 
stroomsnelheid wel 6 km/uur zijn. 
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 Geopende stuw bij Driel 
 
De stuw bij Driel gaat een beetje open bij een afvoer bij Lobith van 1500 m3/s, en is geheel 
geopend bij een afvoer van 2350 m3/s. Dan stroomt het dus wel in de Rijn bij Arnhem. 

 
Wind 

Als je in stromend water vaart, kan dat niet met elke wind. Het is meestal onmogelijk om 
tegen de stroom in te laveren. Dan vaar je alleen maar heen en weer. Want wat je wint met 
laveren, verlies je omdat je door de stroom terug gezet wordt. Soms lukt het wèl als je met 
een lange en een korte slag stroomopwaarts laveert. Dus als de Rijn stroomt moet je goed 
naar de wind kijken of je de rivier op kunt. Met W tot N wind gaat het prima. En die 
windrichting komt in Nederland gelukkig vaak voor. 
Op de IJssel stroomopwaarts zeilen is onmogelijk, omdat die rivier veel te veel slingert (en 
ook nog eens hard stroomt). Er is altijd wel een rak waar het niet bezeild is. 

 
 

Stroomopwaarts zeilen 

We gaan er dus vanuit dat de koers bezeild is. De stroom is het sterkste in de buitenbocht. 
Denk maar aan wielrenners die een haarspeldweg in de bergen afrijden. Die volgen ook 
telkens de buitenbocht om zo soepel mogelijk te rijden. Zo doet het water dat ook. Dus als je 

daar tegenin wilt, ga je juist in de binnenbocht 
varen. Daar heb je de minste tegenstroom. Kijk 
maar naar de zwarte pijlen in de rivier op het 
kaartje hiernaast. 
 
Kribbetje varen 
Als je tussen de kribben kunt, kun je 
stroomopwaarts  “kribbetje varen”. Tussen de 
kribben is de stroom veel minder, en zelfs staat 
daar een neerstroom. Dus als je daar vaart heb je 
opeens geen tegenstroom meer. Wel een paar 
dingen om op te letten: 
1. Je moet niet te diep tussen de kribben gaan. 

Want daar kan het ondiep worden, en zelfs is 

het zo dat er af en toe hopen stenen onder 

water kunnen liggen.  

2. Je moet geleidelijk naar het volgende kribhoofd 

sturen, en daar royaal omheen gaan. Als je dan 
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weer tussen het volgende kribvak wilt varen, zul je merken dat er om dat kribhoofd een 

felle tegenstroom staat. Dus daar moet je even goed tegenin sturen. 

 
IJsselkop 

Als je stroomopwaarts bij de IJsselkop komt, steek je twee kribben van te voren over 

naar de zuid-oever. Dat doe je al omdat je dan in de binnenbocht blijft. Maar er is nog 

een belangrijke reden. De stroom botst tegen de IJsselkop. Als je daar te dicht in de 

buurt komt, is de kans groot dat je ook tegen stenen geduwd wordt. En als je daarna de 

IJssel op wilt, moet je flink ver doorvaren. Zover, dat je de opening van de IJssel overziet. 

Want alleen dan kun je zien of er beroepsschepen aankomen. 

 
Stroomafwaarts zeilen 

Als je besluit terug te gaan, dan moet je aan de wind en meestal laveren. En opeens lijkt het 
harder te waaien! Omdat je zelf door de stroom wordt meegenomen, levert dat ook al een 
tegenwind op. Stel je maar voor dat het windstil is. Als je dan op de rivier zit, wordt je 
meegedreven door de stroom.  Je beweegt dus t.o.v. de lucht, en dat geeft een tegenwind 
(net als fietsen zonder wind: je voelt altijd een tegenwind). Dus met een Sailhorse, 
Randmeer of Valk zou je dan een rif in het grootzeil leggen, en met een FJ moet je meer 
hangen dan je van te voren dacht. 
 
Laveren bij de kant 

Je moet niet te dicht bij de kant overstag gaan. Want dan bestaat het gevaar dat dat niet 
lukt. Hoe komt dat?  

 
Als je een dwarsdoorsnee van de rivier bekijkt, dan is de stroom in het midden sterk, en naar 
de kant toe wordt hij steeds zwakker. Dus als je met de punt van de boot in de zwakke 
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stroom zit, terwijl de spiegel van de boot nog in de sterke stroom zit, zal die stroom een 
krachtenkoppel gaan uitoefenen op de boot. 

 
En dat koppel werkt juist tegengesteld aan het overstag gaan. Dus als je echt te laat bent, 
doet het roer niets meer, de boot valt iets af door het stroomkoppel, de zeilen blijven wind 
vangen en duwen je zo de kant op. En op de rivier bestaat die kant vaak uit ruwe stenen, dus 
dat is niet zo geslaagd. 
 
Laveren bij kribben 

Tussen twee kribben heb je hetzelfde effect, maar nog iets sterker. Want het kan gebeuren 
dat de spiegel nog in de hoofdstroom zit, terwijl de steven van de boot in de neer tussen de 
kribben komt. Het koppel is dus nog groter. Dus of royaal vóór die lijn overstag, of echt 
tussen de kribben. Maar normaal doe je dit laatste nooit, want je wil juist in de richting van 
de stroom. In de volgende paragraaf staat een uitzondering. 

 
Beroepsvaart 

De beroepsvaart heeft voorrang. Gelukkig is het niet zo druk op de Rijn (zolang je ten westen 
van de IJsselkop blijft), maar je kunt ze altijd tegen komen: zandschepen, passagiersschepen 
of tankers. 
 
Je moet daar altijd voor wijken. 
 
Stroomopwaarts varen is dat gemakkelijk. Je vaart altijd dicht langs de kant, en daar zullen 
die grote schepen niet komen. Alleen als je oversteekt, om naar de volgende binnenbocht te 
gaan, moet je eerst goed uitkijken of er geen beroepsvaart nadert. En dat oversteken doe je 
dan ook zo snel mogelijk. 
Stroomafwaarts laveren: Dan moet je voortdurend uitkijken naar beroepsvaart. Daarom is 
laveren op de Rijn officieel ook verboden. Als wij dat doen, is het onder begeleiding van een 
rubberboot gebeurt en wordt het oogluikend toegestaan. Ditzelfde gebeurt als er 
zeilwedstrijden op de rivier worden gehouden, bijvoorbeeld de Arnhem-Wageningen race. 
En als er dan een schip aankomt, moet je, al laverend, goed aan de kant blijven. Dus hele 
korte slagen maken, en als er kribben zijn, dan zou je zelfs een beetje heen en weer kunnen 
varen tussen twee kribben. Maar let weer op: niet te diep tussen de kribben. 
En ook is eigenlijk de regeling dat je op een zeilschip altijd een (buitenboord)motor klaar 
moet hebben. Maar ook daar geldt weer voor: als we als groepje zeilen met de rubberboot 
erbij, dan is dat geen probleem. 
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Wedstrijd varen 
 
Wedstrijden vaar je op een wedstrijdbaan. Meestal wordt daarvoor de zogenoemde 
driehoeksbaan gebruikt. De start/finish lijn is een denkbeeldige lijn tussen de startboei en 
het startschip. Bij een driehoeksbaan start je aan de wind, richting boei 1. Je gaat overstag 
bij boei 1 en daarna vaar je halve/ruime wind naar boei 2. Bij boei 2 gijp je en vaar je 
have/ruime wind (maar over de andere boeg) naar boei 3. Bij boei 3 haal je de schoten aan 
en vaar je weer aan de wind naar boei 1. Als je over start/finish komt heb je een oneven 
ronde gevaren. Daarna volgt een even ronde: Bij boei 1 weer overstag maar nu voor de wind 
terug naar boei 3. Bij boei 3 wenden (evt gijp) en weer aan de wind naar start/finish. 
Afhankelijk van het aantal rondes dat een wedstrijd duurt (dat wordt je verteld bij het 
palaver) vaar je achter elkaar oneven en even rondes. 
 

 
De start van een wedstrijd is altijd spannend. Je ben pas van start gegaan als je IN of NA het 
startsignaal over de startlijn vaart. Als je voor het startsignaal over de startlijn vaart, moet je 
eerst met de hele boot weer terug achter de startlijn, voordat voor jou de wedstrijd is 
begonnen. 
 

w
in

d
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Een goede start is dus als je op het startsignaal met volgevallen zeilen over de goede boeg 
over de startlijn gaat. Hoe je dat doet? Opletten, op tijd de juiste start-koers kiezen en 
ruimte (in het startveld) zoeken. 
 
Bij officiële wedstrijden wordt vooraf de exacte starttijd gecommuniceerd en wordt er een 
startprocedure met vlaggen en geluidsignalen gevolgd. Met behulp van een (start) horloge 
weet je hoeveel tijd tot de start je nog hebt om vlak voor de start in de buurt van de startlijn 
te komen. Vlak voor de start wordt met vlaggen en geluidsignalen ook aangegeven hoeveel 
tijd er nog is.  
 
De exacte startprocedure (inclusief kleuren van vlaggen en soorten geluidsignalen) en de 
lengte (aantal ronden) van de wedstrijd wordt je voor de wedstrijd tijdens het palaver 
uitgelegd. 
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Regels op het water 
 
Op het water gelden andere regels dan op straat. De belangrijkste regel op het water is dat 
je altijd handelt naar ‘goed zeemanschap’. 
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Op deze afbeelding staan veel voorkomende situaties waar je op het water in terecht kunt 
komen. 

 
Betonning: Laterale betonning wordt gevormd door tonnen in het water (of bakens op de 
wal) die de veilige grenzen van een vaarweg aangeven. Er zijn stompe rode tonnen/bakens 
en spitse groene tonnen/bakens. Stroomafwaarts gezien liggen de rode tonnen rechts en de 
groene tonnen links. Op kruisingen van twee betonde vaarwegen liggen bolle rood/groene 
tonnen/bakens. Cardinale betonning wordt gevormd door zwart-gele tonnen in het water 
die een onveilige plek markeren. 
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Zeiltermen 

 
 

Onbezeild 
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1 Achterlandvast 
2 Voorlandvast 

3 Achterspring 

4 Voorspring 

Doorvaren tot je 
Boei A over je 

rechterschouder 

kunt zien (positie 

4) 
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Schiemannen 
 
Schiemannen (werkwoord!) is het werken met touw of staaldraad; het maken van knopen en 
splitsen. Het geheel van het leggen van knopen, splitsen, zeilnaaien etc. noemt men 
schiemanswerk. 
Knopen en steken zijn bedoeld om weer losgemaakt te kunnen worden. Een goed gelegde 
knoop of steek kan altijd weer met gemak worden losgemaakt door een lus van de knoop 
weg te drukken of - in het geval dat er een slipsteek op is toegepast - door aan het losse eind 
van de lijn te trekken. 
 
Voor meer informatie, zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Knoop_(touw) 
 
Slipsteek 
Vastmaken en eenvoudig weer los kunnen trekken 

 
 
Halve steek 
Alleen bruikbaar als onderdeel van een knoop of soms als borg 
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Achtknoop 
Als goed losmaakbare stopper aan het eind van een touw (bijvoorbeeld op een fokkeschoot) 

 
 
 
Mastworp 
Een lijn aan een (staande of liggende) paal vast maken. 

Wanneer de mastworp onder spanning staat, dan zal de mastworp niet 

schuiven. Door kracht op de lijn te zetten trekt de lijn zichzelf vast.  

 

Wanneer er geen constante kracht, maar een steeds variërende kracht 

op de lijn staat (bijvoorbeeld bij het vastleggen van een boot op een 

punt waar veel golfslag is), dan kan een mastworp wel eens los raken. 

In een dergelijk geval kan de mastworp nog gezekerd worden door het 

losse einde van de lijn nogmaals om de paal te slaan en met een halve 

steek of een slipsteek aan het vaste eind van de lijn vast te maken. 

 

Een mastworp kan ook op slip gelegd worden, om ervoor te zorgen dat de lijn weer eenvoudig losgemaakt kan 

worden: 
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Paalsteek 
Een niet schuivende lus in het eind van een lijn maken, bijvoorbeeld om schoten en vallen aan het zeil te 
bevestigen. 

 
 
Platte knoop 
Twee lijnen van gelijke dikte aan elkaar verbinden, deze knoop dient niet onder spanning te staan 
 

 
 
Kikkersteek 
Een lijn op een kikker beleggen 

 
 


