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21. Tsqk v.d. kursusteider

en v.d. plootsvervongend. k t.

De kursusleider heeft een trrreeledige functiel
cnachende en leen ;organisatorische functie.

trtdr een begeleidende-

Hij uaart zelf niet als instructÉurr
De volgende taken liggen met name op de schouders van een kursus1

ei der:

het coachen van de instrukteuts en het daaruit vooDtvloeiende coachrapportjes schrijven. Deze ook uittypen
(met min, tuee vingers. )
het uooraitten van de scheepsraad.
het contact onderhouden met de stafr zodat optimale
bedrijfsvoering mogelijk btijft.
- het zorgen uoox een goede gang van zake op de zeilschool.
Dit in nauure sarnenbrerking met de plaatsvervangend kursusleider, overÍge instructeurs en staf van de J.H.
ervoor zorgen dat de benodigde lijsten gemaakt worden.
het kontroleren van de schepen (beschadigingen, schoonhouden,
e.d. )
Taken van de praatsvervangend kursusleider^/ kampleider'
.;'tii j vaart een eigen schip, rrraarin hi j iristructie geeft.
hij zorgt voor de gang uan zakenop het ulater. (b.v. op
tijd voor de Lunch op de afgesproken pfeatsj.
hÍj zorgt ervoor dat alle spullen voor die dag meegenoínen
uorden. Denk eens aan: boeienr sleeplijnr surfmateriaalr EHB0t
drinken voor tussen de middag, zuremkleding en zonnebrandolie. Geef de noodzake-li jke informatie 66k door aan de
gasten.

S4 ;ft"tol;
hueg JSrlnvn jan. r82
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2.2 lnstruct iegroepje,

instructeurs en B cursisten ( in principe ) vOrmen samen
een instructiegroepje' Doot deze turee instructeurs rriordt
gezamenlijk de theorieles voorbereid en geeeveDr Dit groepje
moel proberen al s eenheid te u.rerken.
Dc instructeursgroepjes rnoeten za qekozcn rriorden, dat de'e"en
de andere kan beqeJ-eiden en verder op kan leiden; dus een
eruaren instructe,ul samen met een beginnend.
ïLrree

2.3 Opbouw cursusweek.
?.3.1. Scheepsraacj zandagochtend.
De uleek begi-nt voor de instructeurs op zondagochtend 10.00 h.
rnet de scheepsraaci. In deze scheepsraad usrden a1le bijzonclerheden van de ueek doorgegeven en cr:orgelopen r za;lls:
kursr.ieJ.eeder en plaat:;vervangend kursus-/ l<ampleider
uotden

benaemd,

vastgesteld rrrordt r*ie A, B en kamp gaan doen, tegelijk
u.rurden de instructeurFgroepjË gevorneerd.
De belanglijkste zaken ffi.b,t. lcursus en l<amp uorden
nogmaals doorgenomenr Hierbij kan urorden gedacht aan:
Eva1u=rtie na elk dagdeel met de kursisten, evt. aan de
hand van de beoordelingslijsten. Dit kan het beste
gebeuren na het opruimen /schoonmaken van de boten.
Er ho ef t over de b eoorcJelingsli jsten niet geheinrziring
gedaan te uiordene
binnen het groepje van tuee
Het u.ris;selen van d* lgp.jlg

instructeurs, Dit heeft de volgende voordelen: er ontstaat
een homolener groepjer soms is et enig niveauverschil
tussen de instructeurs, de beoordeling van de kursist
geb eurt dcior meerdere persgnen,
Q-eo.%rd?lirjgr flá de eeiste zeildag uorden de cursisten
in een aantal niveaugroepen inqedeeld. ívleestal: beginners,
A, A+, Ën B.
rs ínorgens Êin ls middags hêê1 euen bíj elkaar
#ScheepsratJcn:
koinen om t= bespreken uat er gaat gebeuren. Vanulege het
verschillende pxogramrna hebben kamp en kursus rsochtends
esn gescheicien scheepstaad. t s Auonds fia :de uJaïme maalti jd
eËn scheepseaac', uaar allrrs besproken ulordt. De beoordeling

van de cursisten kan gebeuren, nadat alles behendeld is
en de kampinstructeurs vertrokken zi jn.
Líe: uoor Sil-{EEpSRAAtJ ook deel Iïïr 1 .3.
-1 9-

--r) ? -

?ulaau (r"prsïsnsJnà Bp .nï?J Ji-'ra+3nJlsij': :jar-u'n.ra ri47, ij:rl
êueiliJnn?Ë cp u=n
opueuuJoà do uacp s+aT uaaïïp bes ?eEutsïï{r.+ 30 3u3pÍon iiJaoA
-a611n +eEuJaï4oJ 4êLJ ucl 5cu G nzue .uaÉóaïuEil T.ert "'le'5cT {JËe
'ua:axue ; saJnnaouerJ*B cc 'ua+r; Taa? s>i ïnz uafiaqó]'prJÊrls'-rlo

-sJaêÍn ap Jaauue'I ue3ïTË psee.ia+ïn +ïfj ErJíiJcjariï.Tn uaijunï
u?9ÏTe Jo?s-U aF ua+epTpueï an trali=orr e:rTsapaS>i:.Tq>1a:,i';aLj icrfl
.'JsUUeirlêït.i

3s 1-3ri JOaA sï JeJT?-ternï
.uaïapJapuo
als+eeT laH
JEe'_l ue uÊulË);e I aLl u:n.' plaqJSplT-+
uaa ua:róAa+ uEn ïEeld.ueïapJspt-jc Lla fnnoqsdaaq:s {sa:nneouerr
aectUeqrau: sluauialaóeJJE?at :t-..::iJJ::r;apU:j i.jpunSlcn ei:j UË;E
paa?saq +pJom Jnn .ïEr"l ua-l .Jar?.:e,ri)l f 1.Jnn,r óLlrg:rptrcuj.-U ?al-t
.+JaaTnqou JaprJe ap Ér:aí.:?Jrr i.ïat?s .ïní11:lnJlst_t: u?j
" (6urp1a gdo ) 1ecÉ ?*r j íloLl uGlii;>i t:; u;r uê.+: i:z
f1q uap.rooLlao+ 5TË: .:a uEï Jn3+3ni+sur opisp uaf .3Jnai3nJ?isuT
êpiraaoTJTlernlab aaÍn+ JOop uauloua6Je 6urlsDlrouj lpJorri Lre[J'È]ie'r-il +aH
,i[i:a},itrX]*E u!,! n Z
"ue5.f1:>1 a? uauos;ed g óurr;r L!r,'n
6utlap.rooaq uêa u.io ?ïíl "+eepïpue3 ap Litre *ane3aó ?.+aa'{ 5,lT ireaS
aTp 3:nalcnl+suT ua.3 Joop uauoueS3e ?FJÊm uêilJiltii>i fï?>,'i:Jd ?ai-i

tuêop ?eeb LrautÊxa !:q JO +sïsrnr êp :_lezdaq ïiTïsiluïa
-+ïn.uaop a? ua:r?xa ulo ?JaDq u'!z 4aq Jo êslinpr ua4sïsrn3 an
6epptubepJapuop do riT?BnTe^s êp suapCtl LJ;Aaf s:na+Xn.r:rslJr a0
.i6.f lcï uabo .ï3puo suauir?y:a ap.:j. ïozeD ?Taou
qJf Tïq uaïên aanl aTp 4s:ó ap .ieFCz au=p.:cn 3 >;n.rqa5
suaEToAUaaJê+r.lot; azap q.ep 6uua Ja >ju,rg *uêecJrru:lu,Ê'íe s?os
apuaïTTtlJsJaA ufTz il "uaulouab.-tt: ïfTTe?JTJi-,')s ltron BïïrrLr?-'J ê!
*! "f o Z
",ir'i ïl'll.'Xl'"fl
cp1i,:tseóLJc.Jris seiCao:fi
-aT?3nJ+suT aÍqnaru nu Ja uapJorn ïaen?uÊAf 61.>;,:arna3 : p.tcr I :t'li3^
4t-1c1.rabuêtuexa 1aTu ïan u.--lÍr t'+qcl.rabuai!exa i:e -!,) Llíi::"rïselo iitJ
trê +pJCI'ïr .Ualo.rdsas sT Jeno afdaa;Óaï+3nr?5iuï t.Írq ljï ::íl'-lEpEi\J
"{h!n,{u3vo5t!ïo oylJl!3d3:H*,-s "t "t oz
.uapnoq aauJ 6u1ue>!3J an. ua?aDu L!3sui:]n ërza{l c(iraniTïq
ïnd af?.aTa Ifq ïTm ïT) ua4seó írp tJÉr\ l-tasL:Frjl a);.fïïf-rcosr;c]
óaeuJ a?TacrJ síJet ïí:,,
JBEp uaqqêr-l sJna+3nÍ?suT puatJUT6aq :ËJDc* 'nÊ3^'tl": :lÍ'1;e 5
"g tjÈÍi salrlan.:Í
.uapnoLlaS uep.roÍÍl 1êou 6uzua4at uaJorrcaJ :..i?Í:l ;el,rrJ l.e[l
,J.ii
Ja ?epuJo'3an:e4 suapTaLl u;1 fl,\:Êen:T:Ï.ï{:i "(e:'i.iF'r',':g-:r;ir
-aq 3 ïe+saauJ) sa.f dirocSneanïu ap uêÍlÍoÍr'i pï]Ër:isciaau::; az$Ë i:r::'rpir t.
"oí'JCnvtucNs: il;1:rt,'Ljid:ll-l:rï u; "t nz

cjit

examÊn af r

2.4 Zeitkamp.
Vanaf seizoen 1982 trlorden een aantal nieuure ingrediënten in het
zeilkamp ingevoeldr Kort omschteven kan je zeggen, dat ue van
het zeilkamp een: IJAïERSP0RTVIRKENNEND evenement proberen te
maken' rn
daarbij met:

.""j'i::iï::_::

;::ï;:,::'

kano I s

rn de toekomst zou het uitgebreid kunnen urorden met anciere
vormen van ri.ratersport.
rn deze sehepen kunnen

uij de sport op verschirlende manieren

gestarte n*u*:
dagtochten
l,. lesprogxamma
rr;edstri jcivaren

- prestatietocht
- puzzeltocht
Zorg ervoorr dat bij het kamp de gasten betrokken'uorden bij
het uitrrrerken van het programma van die dag. Balangrijk is,
dat iedereen zoveel mogelijk bezig is. Ga niet als een rondvaartheclri if te rrrerk
In het eerste jaar zal heel veel energie gestopt rnoeten ulotden
in de praktieche uiturerking van het zeiLkêÍ)p. Probeer elke
ueek het prograrrlma ureer zo breed mogelijk op te zetten.

2.5 De surf ptanken.
De surfplanken staan alle dagen ter beschikking van het zeilkamp.
Behalve op uioensdag, uanneer ze rneegenomen rrrorden met de kursus.
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rs Avonds urorden de planken vrijgehouden voor de kursuseroepr
0p donderdag staan ze ter beschikking van de instrukteurs. (Ce
avond.

)

Het is het beste om in het begin van de rueek aI de lijsten met
de rrrindsurfverdeling te maken. In de praktijk blijkt Dl. , dat
bij mooi ueer het enthousiasme groter is dan bij slecht ueer.
filaar met, enige overredingskracht zijn ze uel het ulater op te krijgenr
Ívlet als geuolg cjat ze het naderhand een prachtige dag hebben
gevonden en ex ge?n spijt van hebben,

2.6 INSTRUKTEURS
r

OPLEIDINGEN

AANK0fiEND INSTRUKTEUR.

Het aanvangsnivo van de aankomend instrukteur is: .;
goed kunnen zeilen ( ,t" exacte eisen van de theoretische kennis zijn vastgelegd op stenqil).
'

kontaktuele eigenschappÊftr
- Ínrbovr voorgaande kuraliteiten iemand iets kunnen
vertellen over zeilen.
binnen het best,aande team passen ( is op korte termi jn niet te Lr eoordel er'. ) r
de ulil en interesse hebben, om oprtnautischtt nivo
bij te urillen 1eren.
verantrrroordel i jkheidsb esef hebben.
goecJe

r{ ZEILïN5ïflUKTIUR.
A&tj stof in theorie Én praktijk volledig beheersen.
Didaktische grondprincipes en hulpmiddelen kennen
en mee kunnen uerken. ( leerdoelen kunnen stellen
en kunnen beoordelen of ze bereikt zijn. )
Aan boord een dusdanige sfeer ureten op te bourrlen, dat
er evenuricht gevonden urordt tussen de behoefte aan
leerstof en rekreatieve aktiviteiten.
EHRU gtondregels kennenr
Het funktioneren van de j.h.-zeilschool kennen en iets
u,€ten over de NJHC.
Veiligheidsaspekten in de breedst mogelijke zin van
het uoord onderkennen en gevaar ontu.ri jken
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idÏ Nt]5URFÏ |\ISTRUKTEU R.

: ï;"ï;:':i-":;ï":;:"::::-;::';:,":i:::::,ï::";ï::".un.
Didaktische qroncjprincipes en hulpmiddelen kennen
mee kunnen uerken, ( Ieerdoelen kunnen stellen en
kunnen beoordelen of ze bereikt zijn. )
- EHB0 grondregels keflfleno
de zeilschool kennen en iets

en

:::"ï:ï::'::";:,:":
Veiligheidsaspekten in de breedst mogeJ.ijke zin uan het
woord onderkennen en gevaar ontuijken,
Uerantuoord overriJeg kunnen met buitenbosrd motorÊÍrr
Alle onderdelen van de plankr koppelingr rnast en giek
kunnen beoordelen op goed funktioneren.
MOTO RBOOTV

ARf N.

2- takt en 4- takt principe kennen.
- Diesel en benzineprincipe kennen.
- l/eten r,lat er zoal fout kan gaan en hoe deze fouten te
herste]1 en.
Ue sys'bemen (koeluraterr
kennen van onze rnotoren.

elektrisch

€oZe

) kunnen onder-

Ítlotorbootvaren in theorie en praktijk.
h/eten rr.rat te doen bii zu1aa1' ureerromslaan van een
bjotter etc., dus het rampenplan beheersen.
Deze specialisati,e kan pas behaald urorden na 7.I.,
ONDERHOUD.

Lopend onderhoud aan een tjotter en andere schepen
kunnen uitvopteoo
Een rond stuk kunnen restaurerBÍtr

Konstruktieve zurakheden k€finEÍre
Iets treten over de historie van de tjotters en ronde; €h platbodems in het algerneen.
Houtsni jden r
Fletaal b eulerken

Ueilig met aIIe hand- en elektrisehe

gereedschappen

kunnen ofieêaflo
Doorlopend in de gaten hquden of je veilig aan het
uerk bent.
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X KUBSUSLE

ÏDER.

Híi/zíj moet zoveel vakkennis hebben, dat hii dat totaal beheerst. Je moet boven het nivo staan van een
zeil inslruk teur'
Je moet situaties en diskussies op inhoud kunnen taxeren.
AIs voorzitter van de diskussies moet je zorgen dat
iedeteen aan het rgoord komt.
trJerken. vanuit een achtergrond van af spraken en gemoti*'
veerde reqels. Een betrokkenheid hebben bij het geheel
( oootjesrj.h. etc. )
dit uitdragen op de anderen.
"n
In goede harmonie met de staf kunnen samenuerken.
- 0m goed te funktioneren als kursusleider moet je
zourel het nivo ttzeilinstrukteurrr aIs |tmotorbootvarenrl
b

eheersen.

het gehele jaa::, maar meestal in de kortere schoolvakanties uorden thematrainingen ouer al deze specialisaties
gehoudenr Deze trainingen uorden ruim van te votÊn aangekonrJigd.
Gedurende

2.7 ZEILTECHNISCHE AFSPRAKEN
Als handleiding voor de manoeuvres r,rordt het boek tt ZEILf
van beginner tot gevorde:rderrvan Karel Heijnen Ên Peter Tolsma gebruikt.
Dit deel 1112met als ondertitel ttvan gevorderd zeilet tot
cursusleiderrt vormt een aanvulling op het boek.
NTT

at

Eventuele onduidelijkheden kunnen wotden opgenonen met de kursusleider en evt. uorden meegenomen via de verslagen van de scheepsraad. ïn de urinter kunnen urij deze opmerkingen Íneenemen in de evt.
nieurrre drukken van deze uitgave.
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hfinCteiding voor instrukt..

?,.8.

t.a.v.de instructie aan beginnende cursistenrde
índeling is gebaseetd op het examen voor vrijdag.
Z

ti lrJilA il

:

Stel je:elf eerst voor en vraag naar de namen van de bemanning en
--.
vertel irr lret kort uraar je heen gaat en rrrat de bedoeling is van de
micjdagrSchenk aan de belangrijkste bootonderdelen even aandacht,
Uerdeel de bemanning over het hele schiprvaar hierna snel af.Bouu
deze middag geleidelijk aan de nieuure scheepstetmen oF.Gebruik geen
termenrdie je nog niet hetlt uitgelegd.Probeer er een gevarieerd
geheel van te maken'
-1 -Ílo ercewenn igq:
6etf op lGFmeer iedereen kr:rte stuurbeutten om ze te laten u,ennen
aan het ro€r en de werking ervan,Ga hierna verdet met vertellen
uaar de urind vandaan komt en hoe je dit kunt zien.(middelen hiervoor zijn:vaantjervleugelrgolfjessrietrbomenrje harenrde vlag en
je gÊuLrel.Het vaantje oF de vleugel is hierbij slechts een extra
trulpmiddel ).
Probeer een eijp te voorkomenrurant het is dan nog niet duidelijk
u,aar de uind precies vandaan komt. Indien een qijp uel voorkomt,
maak je hem zelf en negeer je hem.
Tijdens deze roergeLienning bedien je zelf het grootzeil.
Ëeef de cursisten opdrachtenrzoals:
-als ure die kant op zouden uarenphoe waait de rgind dan oyer de boot?
-vadr die kant oÍl r klopt het?
-2-Koersvaren:
het lesgeven rirat uit,breitJen met de ko€rsÊr'rrLaat dit
iïffi'a-ffi
'
eerst even zien.Leq ze het z0 uit:
:vaarrichting is r,rindrichting
-Uoor de uind
rrlincJ
:vaatlichting is duars op de rrrindrichting
-l-ialve
r,rirrd
de
aan
: vaarrichting is schuin tegen de uÍnd in.
-ÍJooo
'-{\
_

i*
f---

h,3

€,

ï*
\\\'\

V

Laat deze kosrsen niet allernaal zienrmaat eerst ê'en voor'eÉnrdaatna
alledrie.tiierbij kun je als vragen stellen:
'uat varen i:,e nu vooï een koers?
kun
;e met duarse uind eaan valen?rdoe dat maar.
Ook deze cpdracht kun je stelien:
ga zo varenrdat lJe halve urind varenruaarbij het zeil aan de reehterkant staatemaar vertel fil€ eerst hoe dat gedaan moet r'Jorden.
Jijzelf q;eeft hiernp commentaar en laat het dan uitvoeren.
Hc;t volgende rrlat je aan de theorie kunt toevoegen zijn de benamingen
stuurboord en bakboord.Leg eerst r,rel.uit ulat ze betekeDEfte
Êls geze stnf goed beireerst r,rorriiris de basis er voo! de rest.Ïnzicht k--el<en bij cJe cursistruraar de urind vandaan komtris hierbij
-2 5-

essentiee.I en rnoeilijker dan menig instrucÈeur denkt.Besteed hier
cjus ueel aandacht aan!
-3-Het uisselen vaÍ'l de stuurman:
tuurman al tijd aan de hoge kant
moet zitt,enlomdat hij dan meer zicht heeft en het sehip bet,er onder
controle heeft.(Rlaats instructeur is naast cle roerganger aan de
hoge kant).
irladat een cursist eÉn beurt, heeft, gehadrmoet er ook geurisseld urorden.Let er dan vooral oprdat de cursisten zich tijdens het uisseIen goed vasthoudenrdit vooral bij harde ruind.Veiligheid gaat voor

alIes!

Het wisselen qaaL.zo: De nieuure stuurman gaat achter de oudB stuurpakt de helmstok 2zodat hij de koers zietrdie gevaren
rrrordt.0e oude gaat iets naar vorenrde nieuirie gaat zitten en krijgt
de grootschooi"De ex-stuurman kruipt nu naar zijn nieuwe plaats
toe.tdis.sel ook de fokkemaat regelmatig.
0efen dit rrrisselen eerst in rustige situatiesropeen lange koers.
Uoora1 bij harde rrlind is hef erg belangrijk dat het r,lisselen zonder
koersurijziqing vlot gebeurd!,
man om en

sÀ&NDAs:

Het hijsen en strijken van de zeilen is ook een urezenlijk onderdeel
van het zeilenrtreEEeed hier tJan ook ruim t,ijd aan(niet de hele mclraen)rGaat dit op deze dag nog niet za rrlotroefen het dan dosr de
rueel< nog Élen aantal keren,Zoek voor het hijsen van het grootzeil
een rustige hoge rual uit en oefen het daarn
Tijdens het oefenen van dit a1les geeft het nietrdat de zeilen in
aen verkeerde volgorde gehesen usldenrr,rijs er alleen rrrel even op.
Vertel ook rrraaroÍn het grcotzeil het eerst gehesen uordt. (rustiger
lrijsenrfok staat niet, tijden te klapperenlen?r)

j

F

-4*De zeilsianden:.
ffi-ciÈ.oezei1enendest'andervan.Dezei1standkan
rnen duidelijk maken door eerst voor de urind te gaan varen(het zeil
moet zo staan als je jas op de fietsrlrelemaal urijduit)Hierna loef
je op en de cursist merktrdat het zeil gaat klapperenrdus BIJ KOER5V[RAI.,JIJfRIÍ!G, V[TiANDETTNG VAN DE ZLILSTAND! DOE CIit ZElf r.:ErSÈ EUEN
uoor.0efen de zeilstanden in conrbinatie met aL het vorige.Let ook
trp de bedieninq van de fok en leer z.e meteen de comrnandols.
Stuur de cursist ook eens naar ietsrdat tegen de r,rind in
fip:
ligt en laat, hern dan zelf uitzoekenrhoe hij ueer moet
gaan zeilen.
-5-0+lDeveÍl en afvallen:
Eis-Ae--EurËïsT--Eé--uinï-Foos goed doorheeftrkun je vetder gaan. Uertel
dan uat apioeven en ilat afvallen is"Oploeven is naar de uJind toedraaien en af uallen is van de rrlinrj af draaien. Gebruik geen termen zoals:aí'vallen is roer naar je toe;dit geldt alleen als je aan de hoge
kanL zit.
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Uoer Ê'uk de termen loef- en tijzijde in.
Ga ïrierna opdrachten hiÊroueI gevenrbrv.je vaart ruime tuind en
zegL teqen de cursist:Ga aan de uind varÊÍlr
Br:praat na elke rrprJracht iuat goed ging en wat foutrGa nÍet meteen
zelf comrn€lntaar gever)rmaar laat de cursist het zelf dcrenr

-E-Door de-: uind qaan / laveren;
n dool en door bekend dan kun je varder gaan met de docr de u:ind manoeuvr€rl3egin met het nog een keer
uittelegqen.Bourir het punt voor ount op en doe het een keer vasr of

rneetdere kexen.
De overstagmanoeuvre gaat
*-kijk CIf er ruimte is-*

( eerst het grootzeilrdus stuurman)
teuel attentie.
-sKlaar om te uendentt--of
-uReeo-- helmhout tlost (licht van je afcJuuienrgrootschoot evt. aafihalen. )
pas als de fok bak staat maar dan ook direct gaan v€r*
bakrr--!Fok
zitten; ti jdens lret gaan verzitten naar voren blijven
ki jk en.
-sFok doorrt--aLs het grootzeil u,eer uind vangt"
Oe fokbediening hoort ook bij de overstagmanoeuvre.Leg uit, en laat
zien rrrat de uerkíng is van de fokrook bi j verkeerde bediening. (te
vroeg fok bakrte lang fok bak' )Je kunt dan zelf het treste eveít de
helmstok en de groCItschoot flBfilêFtr
Bij het, commando Ree moet de fokkemaat de fok zover opvi€ren dat
de druk van de rrrind eruit is'Je Laat de fok dus niet helemaal Ios'
motiveer sok uaarom.fJi j f ok bak: dezel f de fokkeschoot, ureer aantrekken;bij fok door;loefschoot losrlijschoot een stukje aantrekken
eenrnaal uleer goed op koers en gp snelheid kan de fok r:cht aangetrskken tuorden*
Als Ê)r iets in de overstagmanÊeuvïe nog niet duidelijk is bij je
cursistenrmoet je terugschakelen naar dat,gene uiat nog urel duidei jk is"
zoa

J-

Q&

iiet ruil uel voorkomenrdat de cursisten steeds slordiger uorden in
commandof s"Ga ze dan zelf *)ven geven en rui js ze erop.Ualt een
cursist steeds na een overstag teveel af dan kun je *-ijzen op het
vraagtekenrÊefen deze mangeuvre eerst op ruim uiaterr laat ze het
]ater doen in een sloot;als er sprake is van een lange en een korte
slag dan kun je dit, evt:fl uitleggenr
de
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rrtg!,A.G:

Herhaai in het kort bij alle cursisten het programÍna van de maandag"[Jen je nog niet ]reLemaal klaar met het gedee]te van Ínaandagr
ga daar dan rustig mee door en druk niet kost,e uat het kost het
programma uan de dinsdag door.Na de herhaling zie je uat Ër',rrel en
uat et niBf, is blijven hangen.t/eet je cursist niet zoveel meerrga
dan een oJ' meerdere stappen tetug.

#,-Ëjjsss:
Fo[ nu toe heb je rJe gijp noq niet hrehandeJ.d.Begin met gijpen op
ruim ulater.Fiet gijpen noet je aanlexen volgens de volgende methode:
-Kijk of je voor cie rrrind vaart' (ngt iets binnen de rrrindlde fok
hangt lusteloos voor de mast).
-=commando: KIaar voox de gijp. (een vast punt op de rrral is rnisschien
in het tregin gemakkelijk voor een cursist om de juiste koers
ie blijven volgen).
-Ga verzitten.
-De qrCIotschoot met snellerlange halen binnen halenrals de giek
midscheeps isnkomt het grooÈzei-l over en moet de schoot uecr
snel uitgevierd urorcfen.(Eventueel met eÊn duutje tegen de
helmstok helpen).0ndertussen Ína9 je je koers niet 'arijzigen.
l)oe dit eerst een paar keer voox en laat het dan door je curs.isten
do en.
Als er fouten bij het gijpen u,orden gemaakt dan moet je als instructeur aangeven uaar die fouten zitten.Je mag hen niet laten modderen.
Zit de gijpmanoeuvre er eenmaal goed in dan kun je hern het beste
gaan oefenen in een sloot.ln het stukje r^rat je dan ureer terug moet
kruisen is het het besterdat je niet teveel instruct,ie geeftl de
cursisten kunnen dan even uitblazen en a1 het nieuue kan een beetje
bezinkenrterr.rijl jezelf een overzicht krijqt van hun overstagmal-t0CUVf € 5r
Hierna natuurlijk het frstormrondjetr dit is het gijpen voorkomen
door ovetstag te qaanrbovrêls het hard rrraaj.t.
-B-Laveren in smal vaarurater:
t opkruisen in smal vaaruateroZorg er
in hr:t begin voor dat de uind pa1 in de sloot staat.Hierna zorgen
dat de r.rincJ et scheef in staat.Nu is het noodzakelijk dat je cursisi: uleet wat een korte en urat een lange slag is.
-sl:-Qq _-dJglSge U ljrq :
ïijdens het opkruisen kun je $ meteen uitleggen at een durarspeil ingl
is en uanneer je lrem gebruik {,.
/
//
c""sreT

-,o\r\ct\ilLer à,*" Àtotrts
l,v.i.r, h*
v.t'r\'1j5eruF'

Laat ze. tijdens de peilinq kijken langs het achter uisje of e€n
inhout,
lreten ze dit eenmaal dan kun je vragen:
-iriaar kom je uit als je nu overstag .gaat?
-idanneet'moet je overstag eaanrals je bÍi die boerderij r,rilt uitkomen?
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-1 tl-tiland'ie ronden:
ffiànouggeoefenrj,gadanverrJermetfieLeiIandje
is- rierder ook ers goerJ en uerkt vaak
,"".:Ë".ï;;n";;;Ëj*-"i*iósárinq
ju cursistrielkens voordat hij een.manDeuvre saat
;;ï;;Ï;;;;;);l;;I
laat je het uitvoeuj.tvoerenrverCelte,i ulat hii u"" plan is.Hierna
je
gaan stel]€lflrDB
eisen
ren,Gaat heb eiland toniJen goe'3rdan kun
opdracht luitjt dan b.u.7c l
langs cJat, eilandr.maak een rondje eroÍn heenrmaar
-Uaar hrenecienuinds
jpen
je rni:g ni,et qi
!
Íqáak rróor jt, iuisist steeds andere oef ensituaties, zodat hi j/zi j
qedurongen rsordt zelf de optossing Le zseken en te vj"nden' Hiermee
l<*eek je inzicht !
tlit,'Í eiIanC je ronden kan natuurl i. jk CIok oÍn een boei.
-1 -Aan de urind lanqs cen boeÍ vare!"1-:
n eens cje oPdracht:
*Vaar aan cie uincJ langs die boei.
dan kun je laten
Vaart je cursist eenmáal op de aan de rrindse koers
je
zeilen.Dit hoort al
zienrUát je cJan je snelheid kurrt regelen met
bij Ëet aánkomen,Je kunb hierna ook snel verder pa3flr
-12-Aan cje trind aanlqgggn:
eerst op een boei'{d'rarspeiline)'
i"gg"n
op het aanl eqgen a3n een uial ' Al s
irv*r
dan
snel
goed,
stap
d.i-t
Gaat
op de r,ial staat' Geef
h;; mog*f í jt ís, eerst zo, dat de uind haaks
bi j hei c,oËun*,-,'nok een punt opruraat - ze aan rnoeten kornen. (b.v.boom,
of iets tièrgetijks).lte iuiste .reqeling YarJ
=iíuiknrietpluimrhuis
;;"iheid'is eig belanqrijk.Je moet zo aan de uind varenrdat je
à;
je aeil helemaal tan latàn Ètapperenrduï ook niet te ruimrmaar je
Àoet cJoor aan te trekken urel ueer vooruit kunnen gêaflr
toch
tu*a je cursisten meteenndatrbranneer z,e te hard aankomen niet onk
trekken.Besteed
bak
fok
te
de
drm.v'
aankoÀenrmaaï rrregdraaien
aandacht aan het afhouden van de L:oclt.Dit kun je oefenen dooi je
boot aan een lange lijn van en naar de r,la} te trekkenrAls ze dit

kunnen bespaart

I

t een hooP ellend

I

t

9
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-'l 3-f"{et af varen:

ffinkomthetafuaren.tJijsjecursistener$p'datZÊt
andere
voorc3at er toi,:t af gevaren, gekeken rnoeten hebben Ílaaa dehet
afvaverder
7e
vergeten.Leer
heel'uaak
,orJt
icheep,r;rart"Cit
XÊflr
inrdan- rnoet je hem eerst
l"iq :e met je schip tussen andere s;chepenen
met losse zeilen'
r*ËnL achteiuit Ouuen, zoncJer roerrr.rerking
je dat het afvaren
uertel
rrlalrdan
Staai de urind rriet iiaát<s op de
-29-

altijcJ gebeurt ancJer de grootste hoekrerbij vettellen uaêtroÍltr
*Tipï nét afvaren kan je col< Eoed oefenen door CIp de ural te gaein
staan en af te táten vaien met het landvast in cje handrging
fout.
het goedrdan trek je rje boot terug en stapt inlging het
t.rek-de Ésot terug en vraag urat etr fout ging.Laat ze (trreer)
afvaren rnet het landvast in de hand net za lang totdat het
goed gaat,
f'
\Í

.V*-

{'* I}
I
+

JN
/ í \

o}ï{s *l."t'?''

_I,)/- LJ

sl"'dtii€*L.'d"

.anáa-dc

$,

à,.----À*-.}l.-

\- À--ru*}.- }.:-
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je cursisten flaurrl van het aanleggen en afvatenrrJan kun je
het besie even uiat anders bij de kop pakkenrZe Lrlijven dan fris en
'rr1srtJen
:;

Leken Íneer tlp.

-14-Ue r,lerkinq van de zeilenl
Laat je cursist eerst maar eens urfvlngen u,at oc boot doetrals je
j* toËt niet qebruiktrmaÊrï al-!.een je zeilen. ( doe di t r.rrel al l een i n
rustiq uat,cr)
Uertel je culsj-sten het, volgende over de urerking van de zeilen:
-de sturende urerkingt
*de voortbeuegende rrierkingr
-de remmende r.*erkingr
-fnk bak an fok 'be loevert.
Dit altes verduicJelijkt voor rle cursisb het gedrag van de hoot.
Uaak is het zorclat je cursist dan nok beter op de fokbediening lett
hi j zieb nu dat het nut heef t''
Iïeást,al- ben je in ie loop van deze dagen hier al eens mee bezig
geuees t.

\ocve.t{.
i/tl[.hlSDAC:

f'let zeilen oír de PoeIen:
sttichtenCs om half tien rrrordt sr af g'euaren naar de poelen.Oit gaat
eg omeestal bsrnende of jagende.Geef niet teveel thepretische r-ritljagen
het
efen
het.Ook
prakt'isch
voífrro
uer het bomnnrmaar doe het
kun je hier goed doen.
- 3il-

Let erop dat:
de jaaglijn voldoende lang is,
de jaaglijn hoog aan de mast vast zitr(niet te hoog)
de 'jaaglijn hijs- en strijkbaar isrmet het oog op obstakelsrbevr
met een slippende halve steek.
lril je nog even bepaalde oefeningen doenrdan kan dit ondertussen,
maar zorg et rrrel voorrdat je bi j de groep bli jft.Is dit urat moeili jk;
bepraat het dan mef de cursusleider t hij moet altijd ueten uraar je
b ent.
Het is de bedoelingrdat, de cursisten op de poelenral$ ze dit aankunnenralleen(met fokkernaat)een klein opgegeven parcours gaan varen
en daarna u,eex terug komen.De instructeuts staan dan op de ulal toe
te kijken.0ok een deel \ran de bemanning blijft dan kijken en kan
vragen stellen Eroverr
Oit al-Ies is rrrel afhankelijk van de hoeveelheid stofrdie de dagen
ervoor behandeld is en de ureersgesteldheid.
Ben je met, het lesgeven nog niet aan het aanleggen toegekomenrdan
rrrordt de uoensdag een normale instructiedag.Íllijkt in de loop van
de ciagrdat je cursisten of êên ervan uel aan het alJeen zej.len toe
isrga dit dan alsnog doen!

gS-

-

êJf'\ -^t c.-St-

a

Het r,liI rrrel voorkomenldat er een cursist isrdie niet aIleen durft
te zeilen(faalangst) ofdie je nog niet helemaal veltrouurt.Bij zorn
cursist is het ook mogelijkrdat je voorin gaat zitten en dab hij/
zi j het parcoursje toch zeilen.Dit meezeil en rrrerkt rustgevend en
geeft een stukje vertrouuren.Gaat het meezeilen goed probeer dan de
cursist, al1een te laten varen,Je mag dan best urat zachte drrrang
uitoefenen.Foxceer echter niets! !
o9JPtS9.L9:

Herhaal deze dag alle A-stof en oefen deze.fvlaak hierbij gebruik
van alle hulpmiddelenrdie je kunt bedenken'(brvr€€n stooturilr de
boomrkrijt BflZr).nls de cursisten vraqen hebben ten aanzien van
het exaÍnen op vrijdag beantuoord deze dan en spit ze uit. Bereid
de cursisten zouel theoret,isch als praktisch voor op het êXêfiafio
Ftrobeer zoveel mogelijk verschillende oefensituabies te -creëren,
zodat ze echt inzicht moeten tonenr
stOchtends in de thesrie (ruaarschijnfijk gisteren al) is het vêêrreglement r-ritgelegdrvaar deze dag dan ook vaak langs ancJere schepefirnatuuriijk ben je hier de hele u:eek al enigszins mee bezigqe-

dit keer roat nadrukkelijker.
js ook op de aanvaringspcil ing en uerklaar

u,reestrmaar
ïrli

oí)

4

ï5 t<*r.
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Hierboven staan de regels van hr:t vaarreglernent voor lret A-brevet.
JEIJ!,A9;

Het examÊn varen3
De cursistenrdie examen varenrkrijgen een instructeuf,euaar ze geen
les van gehad hebbenrals examinator.Deze geeft ze dan een opdracht,
die ze moeten uitvoef,eflr0p de speciale beoordelingslijsten staan
de punten uiaatop gelet r.uordt.Niet aI deze punten tellen even zrdaar.
Het bomen telt bijvoorbeeld haast nietrmaar het aan cÍe rrrind aankomen
juist uel! Het is dus best mogelijkrdat een cursist op heè aankomen
zakt.l{et wel of niet slagen van de cursist uordt sravonds in de
scheepstaad besprokefir Er uorrJt dan gekeken naar de ureekbeoordel ing
en het exarnen.Na veel gepraat hierover volgt dan de uitslag,stAvonds
op de bonte avond trrorden dan de diplomats uitgereikt.Alle cursistenn
ook degene die geen examen hebben gevarenrkrijgen sravonds een ueekbeoordeling.Onderaan staat dan de algemene indruk van de cursist.
De cursistenrdie vrijdag geen examen vatenroefenen tijdens het Êxa-

men geu,oon door.
Na het afronden van heÈ Êxamen

uordt er meestal een t,ocht gezeild.
llaar of dit heen isrhangt af uan het aantal cursistenldie exaÍnen
rnoesten varen en hoe de rrrind is.Ítleestal rrrordt het t,ochtje een rontJje
IrJoudsend.
vijf uur uorden de bootjes echt helemaal schoongemaaktlulaar
--0m
jezelf bij brijft.--

@:
Na

het ontbijt vertrekken
t_--

de
-'1

cursisten naar huis.
..-.
-J

ïZ-L-'q.À

;fF=ít'=-Ë
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ALGIFII-NE AANIIIJZINGEN VOOR DE ÏNSTRUCTEUR5:

Puirten.die altijd gelde_n:
-De plaats van de instructeur aan boord:=binnen het bereik uan de
helmstokrschoot en aan de Ioefzijde van de booL.
-Zorg dat de grootschoob niet in de knoop Iigtrmaar zo uitgevierd
kan ulorden.
-Zorg voor orde en net,heid aan boordrgeef het materiaal en de bagage een vaste plaats.
-Gooi overdag helemaal geen afval overboordrmaar uetzamel het in
iets en gooi heÈ thuis ueg.
-Reef tijdiglvooral als je A-cursisten hebtrje kunt anders niet
meer goed lesgevenn
-I{oos tijdig en vaar nieb door!
-Controleer doorlopend het Iapend en staand urant.
-tdees TEN ALLE TIJUIN attenb op onverurachte zetten van de cursisten.
b,v.het losmaken van de mastvall
-{lenl< om het onderhoud van je boot.Lak en schuur sravonds.Prik de
gaatjes regelmatig door.Houd de zeilen in de gaten.
-fHB0doos en uitrusting regelmatig controleren,
-Veiligheid van je cursisten qaat uoor alles!

Instructies tips:

ffiten.

-Splits in0er,rikkelds manoeuvïes uit in eenvoudige onderdelen,
-Bedenk de manseuvresr die je r,rilt laten uitvoeren van te voreÍtr
-Test de vorderingen van je cursisten steeds.Dit kun je doen door
eens een opdracht te geven zonder dat je rrlat uitlegd.
-Voer de scheepstermen langzamerhand inrniet alles tegelijk.
-Betrek iedereen in je instructierook de mensen die voorin zitten,
-Probeer een vaste volgorde van r.lisselen aan te houden:
b.v.stuurman gaat voorin - degene die voorin zatrgaat de fok
bedienen de fokkemaat uordt stuurman. Zo kan de stuurman even
uitrustenrde fokkemaat ua$ er het meest bij bretrokken en kan
het goed overnemenrzodat je kan bekijken urat hij ervan heeft
begrepen en heef t meegenomBnr Degene, die voorin zatru;ordt er nu
ueer bij betrokken.
-Duur het dagprogramma niet door als je cursisten er niet aan toe
zijn.Ga gerust een stapje terugr
er
iets van je instructie niet duidetíjk leg het dan nog een
-Is
keer uitrnu op een andere manier of doe het eens veoxr
-Bouu rustpunten in je lesgeven in.
-Zorg dat, je voor je lessituaties de juiste plaat,s neemt.Let dus
b.v.bij het aanleggen op valse urind en luurtes.Leg als dit voorkomt hier niet teveel over uit.
-Neem krijt mee aan baord oín je uitleg te verduidelijken met een
tel<ening(op de achterkant van een vlonder).
sp

"iqrgÀe_p p-t e lEj_!_aq.q :

-tjoor de j euqdherb erg heb je vaak val se urindr l et hier op !
-ïn het hoogseizoen is hetje vocr de jh altijd erg druk.Boom hier
den zelf en zoïgrdat
gaut, up het meer zit,
-Zorg dat je aliijci bij elkaar blijft en ueet uraar de anderen zijn.
-Vertel ra3"sjeje rriat anders gaat doen dan uas af gesproken; dit bv.
lessituatieraan de cursusleider.
irvrnrr
de cursisten met arídere instructeursrin hun nabijovex
niet
-Praat
heid.

-:5

3-

Ëen aoede manier van lesqeven is'"
Opdracht stellen
l*aten vertellen hoe het moeL
:.,
Samen verb eteren

Laten uitvoelert
fvalu eïen
0p deze rnanier ueet ji j precies u.rat je cursist rrreet. Je geef t de
cursist hierdoor ock vertrcuuen.ihi. l/zíj ueet preci es uraar hÍ j/
zij aan tae is).
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ercndenr*.1- Ët een schemat mo$ cie uolËorÍë uan de te i ehande] en etof. De ciagen LJ.LE Êr t,i j
asl aaÍl
ap het ÉxaÍïen cil vrijCagn Ïs het ËxaÍïren niet het dcsl ciarr ir;crrit oe sneLheid etrn
r-;i

ZONSAG
Êis eï uier cutsisten zijnl itlgt
de instructeus ui
L.laar de kursist ÉP
moet ietten'en hlj
Iaat euen zien hn
de boot opgetuigd
ijiordt. Sta hier
nist te Ierng biJ
stii, zodat de
deeLnemers snel

kennis maken met

het zei"Len.
ïijcens het vaxen
kri j gcn de n j. euukomers al Eenoeq
inCrukken te vÊri,J

erk e n.

0p het urater besteeci je aandacht
3€l

-f

aploeven, afvalien
zeil standen
urindross
docr cie urind,:aen
"

praktijk: Herhaai
kort het koêrsvaren. Dit is een
eenuaudige manier

van aênvënqsnj.t-ro-

bepaling. Uerv*lgens de zeiLstan*
den en r,rerk za
succ e si ev et i jk
dÊ leerdcelen af.
ta vaotal in het

begin niet te sneL
Vuor de meesten

is het allenraal
ni euu.

Ir

o

erg€'dJennin
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VRIJDAG"
NfiNDENilAG
WOENSDÀG
g].JpËii
herheel de stoft
GÉe.n theariet
-uerking van de
zeiLen
gijren drmov* cvÊ
Cie de cursisten t*ne j" j op usrzc ek.
ci-=,r
grsaE nog eens
uerking uan d*
irj"fL bepr niiddr " hstei.r. Zi jn Er praktijk:
iaversn in *mel
IxA14Eii.
rrttT"r,rt+Êr
aanuilrins$p e iJ. in g
8e8n',,JÊnÈent
vaarreEel ement
onderzoek dan
legerien Cie geeír
eilan'Jje rcnc€n
examen Cren, Ëaán
eut. rlo Ë jagen en
uê,êï de hia t.en
didarsÉeili.ng
L:omen
verdsr mEt cefen*n
in fe kennis
aanleËgsnt &àn de
cp het, niveau {!-aaï
zitten
uin d
ALL[Ë-Í'i l[ ïL DAS
sch e ep::a n d er ij ei en ze gisteren gebJ"e*
afvaren van hcg* praki,ijkl
Ëekijk
uitl,e6 uan de gans vên zijn.
ai
I
of ie kursisten
zaken
bij
vaÍï
cntspannencis
ïets
praktijk; 0efen
tle
zijnt
ar áan
fl
het axamenï
I
cf rrrat anders
om zonder instr,
de behandelde
te
uaren.
plaktijk:
Step nie
stcf. lilanneer het
Herhelen iadmirnalaeilen,
zeiir..reostrijdjer
àn*t êan bsrrd van ail,e staf,
de kursisten gaai
oor een brug
uêi€flr
"à rneË te
duizelenr dae het om
ïnsp*1en cp de
aan, Êi-rzr enz. )
gebl
het
is
vc0r
behneftes en
dan zelf eens 'lsD l-iet
ken ÊeDreken bij
fif ieÊ aan en ve zelfvertrcuuen.
tel- het nog eens van de kursist hee de cursistenr
goe,C om te zienl
Deze behoeftes zij
kort in theorie,
dat
het aonder
aan dr hand uan de
0f verzet de
instructeur ook
zinnen een paat
ervaringen tijdens
luk t.
hrrt a}] een ze il en
ni nu t en.
Bespreek na iedere heel gaed te bepasclotoclrt met de 1^Icll.
hele bemanning hoe
het gin_.r'
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gebaseerC
cur.sL stsn
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-kaers verÊn
-rr.rissel en stuurman
-baotanderci el en
I s aur:nds schiemannsn met zt n
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Aan de andere kant
kan een rnislukte

al1en.

solotncht

s:.

echte

gevolgen hebbenr
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