het vctren met tjotters
nm het bniz. iln Ce J"h. heeg
3.1, INLEIDINS
3.'l . 1, Gi:5Cl-11[DË-Nr 5,
De i:e.nanring tttjctterrr is uaar'scltijrlijk,'jonger dan het scheepje.
zelf . Zi j rirercl eerst in 1Br+'i bi j ''.leidstri jcierr in Amsterdam qebruikt.
De oilrsprone van het uDcxd i:: onbeke:td. ïjr:tters werden voorflàllrÊ-

in Friesland qehr:uurrJ, aJ-hoeurel orÍïrr nok te Zuijndrechl en
t:mgevirrg.
1.Jet als a]le andere aude scheeps{.ypÉs heeft r:ol< dr: tjotter zich
zijrr huidiqe vcïrn.Nu Êen echt plezierlangzanerhanrJ ontrrrikkcld totftuletktftjott,er
qel;ouurd orê? als vissarsals
meestel
i;ocrtjErrvïoeger
de Br0zer,
bgntje met een bun achterin of om te fouraqetênn zoals
LJir: dnor de molenact van Lioudsend uerd geb::uikt om L,ot ms':1 b.ii de
i:aklcers te i.rren?pn. (zie verrjert?ZeiJ.€Dttr bfz' ?CI )'
3o1.2.0[ B0ï[N KUNrr,-EN ALS VOLGÏ ÏNGËDIELD UJOÍlDEN.
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Brrhslu* de Yn'bsje, rJie in bruil<leen iu, zijr alle boten in eiqendom \/an de NJHC '.:n in vast beheer uen de JH.
lijk

3.1 .3. ZORG VOOR :]CHTP EN NAVIGATIE.

ilie zorE j-s qeheel \/oer jourNiettelensta;:ncje ulell<e stunten cursi::ten
crn[< r-rithalenrhet is ze niet aan te rekenr:nrcJaar ?e lerende z-iin.Heb
meËr dan
besLe is.vcor:ereirJ te zijn op alle eventrialiteiten'Veel
jken
er
je
fouten
jezcl
beki
uelke
opletten en
f zeiJ"tlmr:et
rdanneer
je
brenclen
l<unnen
ze
sitrratiÊ
?,imaakt kunnen irrclrrien on iir rrlat voor
*n clan hier qelijk r-tnn ,tieddende handelingtt op kunnen uitvoeren.
l-leel belangtíjk t'l: r.Je curGus is het orn rrie{: }F. vro.gq in te grijpent
- 3?*

dit is voor jezelf rr,el gemakkefijkrmaar de cursist Ieert nr rrlr:inig
vai..ÍYlen kan juist \/an fouLen leren.AanirarinEen Êrd. val-1*n hier
niet nnd."-rrmaar vÍjn eËn zaclrt ualletje zijn LJe niet vies.tJiteraard
al le:; met nate. Gele; lis, riet e.rl. zi jn kosbbaar en vallen niet

onder cje zachte u.iaJ.le-"tjes.
Zorq r:l;a'b je rrreet uaar je bei-rt en uJanr je en onk hoe je ergens rtaartoe vaatt.irj.ervoor is de kaart het uitgelezen hulpmiddeln Belangrijk i.s het r:nk te rr.reten urilar het naorden isrd.lt is handiq bij naviga.tierÍnaar or:k bij lret irr de ga'b.en hciuderi van het uJeex,l-{et víie.rreg-lement hr:e.Í' je niet r:it je lrnr:fd Le kennenrals je mítar. ,r'e1 der
r':rqeL s gned ueet te iirteipr ntererr.
Ë.Ikr: i;jotter is -in rtoedc-'staat rran orderhourJ en cornpleet uitgerust,,
is Cj.t niet zer zorg cJerr datrdat z.o snef mr:qelijl< qebeurd,
lrjaasL rJe noocJzak+:J i.ike invcntirris: 1 troi:svat of 2 hoosvaten

2 rneer;:cnnen
Z landrrasLen
1 aange$plitst,landvast voorl to et e":r
aan het. schip
li stoot''.ui11en
1 du,reil.
1 vaarboom
tt, zeil.Lr:rndjes
1 vleugel
'1 roo t schoo i;
1 fokkeschoct
1 qlroot z eiL val
1 fol<keval
1 voarstag
2 dubbel uitgeivoerJe zuraarr.Jl.oprrrs

(1 zeilkaart sn ?tZeilÊDttr eigenrJom van de ins bructeur ).
is hat nok van bel ang cen smeerxeep ( smeerbout ) te hebbnnnm:i.ncler uxn'an1, is het, nrfl een nxtra ir:rpje tEr heb,tri:nrme{-r.r lret is llest lrandicl,
fvlocht nr verder tijdens de vaart iets stuk qiiíJnrí.mproviseer dan rr'at
trn zË]rg dai je zcrveel mogelijk ee.tl.end tlruis l<omLn Een krerairli.jn
kan b.v. cJen glocteeilval vervanrlen.

3i.2.

HET

VAREN

3.2.1 , Htlï ZIrLlfl-.AAFi

{YlAKIN"

Als cln tjotter buiten gebr:rcht isrvlnu.it rnt schiphuisruorilt cle
mas.t qetijk ':vers?ind qezet'Let lr.i.erbij op de val.l.enrzodat rjeze niet
bfj het l-rijeen ertens achter(kunnen)llijuen lrangen.Àln de merst rrpninaarl staatreetten ure cle l<rarni.i jn donr.r,.raarbi j ue op cJe rnik(of
schaer::) letten rznt.lr:.t deze niet omval.t: beleq daarom de kraanlijn op
de l<orvi jnagei, terrr,i jl de giek no'J op de mik ( of schaar ) rust,
haal iJan dei mik (of sclraar) ,t:g.Datt kan de qiek op de Eerrlenste
hooEte gebracht uarcJen door dt: kraarrlijn door te zetten. Als l-ret
g.rootzeil in het schiphuis !-rangtrmoet lret u,eer aangeslagen uorden:
rJtl gr:ootze-il"v;11 rriurdt aan de gaffal bevnstigdrulaarna. u13 begÍ.nnen
te hi jsen(init,s het schip in de L,rirc'i ligL mut z t n vooxstevenr andr:rs
mnet tret qe'ceuren zcncJErx het zeil t,e h;i.jsen), A]1e rakba;rcljes uorden op r:lazelfcjc rrlijze crn dr-- mast hrenge:;1a!len.Le't op tJat de rakband jes ncr-:ir t* losrnsch te st"rerk s b'aarr, fensl.olte urnrden cJe schcothoeii< Éit de halsl-roei< aan resp. dr* gir:l< r:.n ce halsLalie hevestigd"
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3.2.2. i'lET

UpDIIEKE N.

flet (trootzei.l
net FïTeÏï.iffi

doel<en ue al.s v.:1.9L op:
!.ÍorcJt o\rer de r;iek qelegd en er tuorcJt voldoenrJe ouerqehcuden cm na fiet vouuien DVFI het op;geCoekte qedeelte heen te
s;laan,flet volruren lcan tri.i het r]rootzeil heel netjes ziqzagsge'lijs
ilaan.l-et np: de qaffel me-q nooit en te nimmer írp de qi.el( u,:rden 0elegclrrnaax altijd ernaastrdaar anders bij het naststrijl<en eJe gaffej.
ue1 eens tussen de g.tek en de mast bekneld taakt en breekt,,De zeil--.
t--.andjes kunnen uf Bm het zei-! en de giek gebonden uiorden (ols rr.re b'v.
het sriripheris ingean ) of enkel om iret zeil(cJe :ogenaamde wc:rst),,
De l.aatste uijze van opCoeken is
vi:;ur:el':rg mooi onr te zien. [Je
uorst g;:ai verder aI s lrol qt ; cJe
halstalie urr:rdt -inrj.ipn mnge-lijl<

-aaÍ'l di: r;affel trij de klautrr bevestild. Anders helpt een steektrou'c of Í3elr ander lcr lijntje
i
zelfs kan jt: een loo.s eind van
een v;r1 qebruiken. Hi erna hi jsen
LJe de g;rf f el omhooqr, zodat lret
oligedoekte gedeelte trrij van de
giek komt te hartgen.De juiste
hoogte hanEt vc.rn cje stanC van de
ci i:k af ; giek en gaf f el moeten
evenurijdig t.o.v. clkaar sitaan.

[Je halstali.e dient 0m dit te ber.;.rerkstel1.i gen. 0uer het al qemeerr
is een fl'*rorstlr een kuestie van
handiqheid en gevoeJ. voor uj.suel,:
schocnlreid.Betrar:ht urnL om mei

elll e aanuJezi ge L:oten een unif orm
treeld te gevenlrJus niet det sl.er:hts een of'b,uiee een uorst hebben
cf ve:rschj.llende rnaniBrer^l van lret maken viàn rrorsten.Bedenl< nameJ,Íjk
dat dt'r ïjotters bel<i jks trekken! ïensiotte hoort dit tot de zalcenr
riie iret pl"ezier \/an het plaLLrodeÍÍrv.ixen vcrhpgen.
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De fok ï cJiB trouurcns elke kee;r na thuiskomst afqeslÉiqen
opgehan!len is
slaern u-3 r:r ocl-rtencJs
vocËËag $n in t t 5chÍ.phuis
íran ells rdLr in hrt ttKiamptt zítLr:tr of l"aten het de cursisten doen.
(fn !ret ki..rrer van dc ËursuLr! zie de pxanlelnËisenruiaar l-let zeilklaar
maken uan het schiF Cr:o:: de cr,r.tsisten een vereiste is: zorg er rJus

\/ootrrdat de ËL,xsis'L,en in staat, zijn om rje zeilen hijsk-laar te niaken)
- 3Fi-

,aIs: volqL up: Van lret, onrJerlijl< rnal<en tdÉl een zak
die hori:ontaal. cJirf-l oucl en trrordt ,llierin stoPtren krê het zeil, ujaarna
het onder.l- i jï< er r:verheen gesl a!lÊn uotdt.De aldu:; olrqedoek te fnk
tJi.c al aan
\/nUtdr)n Ue iJFl r Dan til.Ien r!* dt: fok 0p er"i de fnkkevel.
rrk
op te haneÊn.
gnb::uikerr uE cm re f
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I err qerjeel te uan dp ,:.rpq;edcrek ts f ok konrt aí']n sle ene kant van de
tokkeva.j- te hangen en €Ën geCeelte atln de,rndsre lcant.0m tret Ílelreel vri.j te ir:ten h;-inqen Van het rriater of r:Je Iomp c Zêtten u,e de
fol<keval door.tioucJrbij het íloorzetten van LJr: verlreen hand tussen
hel doek Ën cJcr vooïsl.aq; ande.ts tr.icrat het rioek beischadiqd door
sr:ha'yie1en.l-1et hair:nd'i..r part uíàn de vaI ur;rdt nu in een slipsteek
an eËn halva steek off Zorrlr,l-L del \/oDr:ltag alr; c! e vaI zelf br':vesbigd.

3.7.3. HÊ.Ï UTïHANGF.N

VAN DT Zi-]LL,N'

Zor:Is;.:] eerrJer vermeld isrhanqerr trre de fok na thrriskom:i+.: l'i avonds
in het sci-riÍ-rhuis op aan het. ijzerdraadrdaL lanqs drt muren Ior:f:tn
l-iet g::or:tzeiJ- ursldt al s het nat is * ter drogen qe:hangen aan de
valLe'nrdie aan Crr cl;:rknok beruestigd zijn.0m een te gr'oot zr::il uit
gebruikr:n.
het r,.rater te houdenrkun je de rerkbeinden en:r;:fknuttels
De ;rote fokk 'n uorijen evene€ins aan zorn va1 br:vesiigd.
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3.2.4.H[T RIVIN,
In bepaalde situi:ties kan het vclorkomenndat je onder het zeilen
moet rEUen en dan moet dat gecn prnbl-eínen lavenr
doorzetten
1
"kraanlijn
uat sPviexen
2rval
S.halstalie in het, nieuu,e halsoogrde smeerreep erin zetten en
hierna kan je cje reefknuttel s vastroaken en de kraanli jn ruat- opvierêl'lrNiet t.e losnirij mnet het, achterlijk rrraL steunenrzeker alsnogje
rlichtgereefd beÁt.De versteuiginq van het achLerlijk is dan
maar àrg kort en het nverblijvende lijk staat dan onder hoge spanning.Laàt je zoiets niet.vsox de eerste keer gebeuren als het
hard ruaaitnmaar zorg cJat je het al eens eerdet hebt gedaan. Dus
voor de ual goed lrBfenen.
ldees trouulens en reker in qje Ëursus niet te laat met reuËn. A] s
ie het uroegtijdie cloetrkan
je het rustig rJoen-als je midden i,n een bui zitr gaat het
moeiliiker en mocht je het
niet nodig hebbenrdan is het
er r0 u,eËr uit.

putRspoo{

5trr6r)Ê

Aij het reven uan de fok uordt de haLsiroek naar binnen peïlagent
r*árn" het doek opgerold triordtn0e schsothoek slaan ue niet naar
bí";;;raanqezien *ó de schoot aan zoruel de oude schootËGË'als de
grorn**irali de nieuue schoothoek bevestipene(door alle bogen).0?
iàru r,rijzr,, zal de opgerol-de schoothoek niet iss gaán hangen ( ui-

terste ieefknuttels itrak aantrekken).
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uoorál \Joor rje cursus heel vervelend,
OA,

zeker bij het cJoor de uind ?aal.,Bi j.
o/J 1r.*trrt*
harde uind met veel ulaqenris het ook
^T
prettíg je zuaard niet te diep te ste- (O\H"n;.u
ken.De uitulerking hiervan isrdat de
boot niet te sterk gaat hangen.Di't is
zeker zo bij harde rrlind Én vlagen"
Vergeet vooral niet;
Ëet rif uit de zeilen te halen na thuiskomst!
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:5,7.5. t][ ZEILIN H1J5[ N TN STRIJKIN"

Het hijsen en strijken van de zeilen gaat geuoonlijk volgens de almet de kop in de urind vastleggenrkraanlijn
doorzettenrgrootzeilschopt Iosrdan het grootzeil hijsenrgevolgd
fok en
door de fok.Bij het, strijken van de zeilen gaat eer
dan het grootzeil omlaag(vergeet niet om eerst de k

om bekende methode;schip

te zetten).

Aangezien de'tjotters gÉen zijstagen hebben kan er
digheid - ook bev. vórlr de urind gehesen tuorden.Bij
het I t beste om eerst de fok en dan het
grootzeil te hijsen'8ij halve rrrind kan
-afhankelijk van de omstandigheden-Ffïe1
de fok dari rrrel het gxootzeil qehesun
uorden.
Bij het hijsen van het grooLzeil uil het
gebeur*nrdat cJe klauu van de gaf fel naast
de mast schiet:om dit te vootkomen moet
het voorlijk sirak qehouden t,orden ( net
zogenaamde ttgeleidenrt) ruant dan r,rordt de
gaffel tiij de nrast getrokken.Het voorlijk
rrlordt bij de mast gehcruden drÍnrvr de zDqeheten rakbanden.De(qeboqsn)gaffel worrJt
met een ual gehesen.Het grootzeil heeft
geen zeillatlenrdit komt door cJe snit van

het aeil.
Aluorens het grootzeil te hijsen moet je
a) de grootschnot losmaken en vieren
(anders kun je gaan zeilen)
b ) de zi jzuraarden van cle klampen halen.
Uit laratste is vrij belanqrijkromdat de
giek anders tegen de zu,raarden gaat klappÊrlrDuot tt slaan van de giek begen de
bovenkant van het zijzuraard zullen er CIp de
zuaardbout grate krachten
komen.Ir ontstaat dan een

et enige handr de uind is

RD

5l

llet
oF\eiclen

rhefbr:omil. [)e zulaardbout buiqt

krom en zal breken df het zij*
zuaard gaat €rêattr 0m schade
aan heL zi jzrrlaard en de giek
te voorkomen halen h,e dus de
zulaarden van de k1Ëfipafir lje
giek kan dan vrij ovÊr het boord heen zuaai'r.rirOu-s
ning zoveel mogel i jk 1a ben zi t,ten.

ook de bÊfiàn-

3.3. HËT AANLIGGIN
rn de boxen: bedenk eerst irraar je urirt/noet gaan liggen,ê Í{orgens
alle cursusboten bij elkaar en alLe kampboten bij elkaar;andeis
op volgorde van aankomst.
Ër ri jn I n paar t jotters met een rrraterstag,Deze t jotters kunnen
niet met de bceg tegen de kant getrokken urordenromdat anders de
ulaLerstag beschaiJigd tuordt.0e tjott,ers zonder uiaterstag ulorden
met hun voorsteven stevig teqen dB rubberband aangelegd.
Denk bij het in €n uit de box uaren aan je zijzuaardenl ze moeten
íJp de klarnp staan"Bij het aanlBggen in het algemeen geldt:leg alLes van tevsren l<Iaar - Iandvasten, stoottrrill enz etc. , zodat je het
-42*

bij de hand hebt en niet plotseling in het aohterhuisje moet qaan
zo ek en.
ï*gl Als je je stootr.iillen urilt ophangenrkan je het beste je
:waardtalie o\rer je zijzuaard hangenropdat je CIp deze flániec een moCIi beuestiqingspunt hebt uoot z€r
[-et er tenslotts oprclat urJdr je rrreggaatrje schip er goed en netjes bi j 1i_qt,i d.rde zc de landvasten en springen op de juiste uli jze
bevest,igd, stoot,r,rillen tussen de romp en de ua1, zeilen net jes opgedoektrvallen en schoten beleqd en opgeschotenrgeen vuil en kledingstukken op de vlonders laten rondslingeren,
Bedenkrdat de bjott,ersrvonral. in groeírsverbandrgauur bekijks trekken en maak er dus een prachti"g gezicht vaíl uoor de toeschcluu,er
en u$0r '..
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3.4. SPECIALE,qANWIJZINGEN
Let onk CIp kleÍne dingen al s een drrleil voor het instappefir Nu is
ciit niei aïtijd nsodzakelijk bij droog Lreerrnaar als het regent,
is hct echt nodig oín uitqlijden in de boot te vporknmen en de boel
'dat schoon te hourjen"Let ex oprdat aIs men binnenstaptrniet springtr
de schosnen schoon zijn en laat ze ze andets afspoelen in of met
het rr.'ater.Dit is rnakkelijker dan de prut uit de boten en/of de
zeilen te rnoeLen haleno
Uok de bnain altijd goed afspoelenrniet te uild afslaan(grote kans
op breuk ) *n i.vríïrr rotteri jrde voet niet op het achterhuisje.
Indien de zeilen toch srnerig zijn geuordenrspoel ze dan meteen met
ruim urater uit.Bij e€n echte vlek kan je ook groene zeep gebruiken(b.v,bij zonnebrandcrême)"Eorstelen en vooral veel spoelenrhet
liefst met leidinguater.
Nu ue tsch met de zeilen beriq zijnrgaatjes en losgeraakte naden
meteen hij thuiskomsL maken en meldt, het even in de scheepsraadt
uacht daar niet rnee lot half 10 srochtends.Ë-rnstige zakenrals uinkelhaken en losse naden over sen grote lengte qaan veelal naar de
teilmakelrZeil er in ieder geval niet, mee doorner zijn Ie$erve
t,ui gen elanue z i. g.
ruaalt Ën je
Nu is het vaak zordat de zeilen scheuren als het hard
Itde
je
bootr!slaan
juist
niet uit
niet, kunt gebruiken.Laat
heÈ dus
bliift.
je
bestuurbaar
dus
houdt
en
de vaart in het schip
en zorg dat
anniet
of
het
striik
als
kan
ueg
het
gat
als
of scheur
Reef htt
en
je
dan
daÈ
gescheurd
grootzeil
isrstrijk
de
zeilen.Als
ders kan
isrze.L
je
uincJ
mogelijk
dat
met'de
niet
of
als
fr:k
verder
vaar cp
dan je fó* achter de mas'brzodat je niet direct aan het bornen en/of
rje goO*n bent overgelÊverd,Blijf in ieder geval doocikalm (al ben
- /l 3-

je dat van binnen niet) *.,verteJ je bemanrring uat er is gebeurd
en rrrat je er aafi gaal doen.
Bi j aan de rrlindse koersen moet de iral,stalie aangetrokken zi jn, terr,ri jl hi j bi j voor de r.'rindse koersen gevierd moet rrrorden.Indien rJe
bediening nief of onjuist geschiedtrzal dit duidelijk zichtbaar
rlorden.Bij aan de roindse koersen zal een te losse halstalie het
voorlijk in de vorm van halve rnaantjes laten staan.Een aangetrokken halstalie bij een uoor de uinrJse koers zal het grootzeil plpoien
gevenrdie lopen varï de halshoek naar de tophoek.
tlat voor de rrlind een goed middel is
cm beter op je rcet te liggenris om
te katten*Dit heeft drie
belangrijke voordelen !
beter uitzicht, de fok
krijgt meer uind en je
vaart verminderd een
beetje.

ïegenwocndig hebben onzÊ

boten qeen katlijn meer,
maêr je kunt r:sk de hals-

hpek omhoog vouuen en met
Êen rakband vastzetten
ter hoogte van je eventu-

ele tureede rif. Vergeet
hierbij niet, je haLstalie
lss te makenrandets gaat
het zo moeilijk"Hierbij uel
de kraanlijn u.rat dr:orzettenranders haal je het rrr.,u,
Bíj.Uruqqgf strijken ure bijna altijdrdit, is vaak sneller en zeker
goedkoper.Leer jezelF aan snel en geordend te strÍjken.Het is niet
zo meeilÍjk het spul neer te gooien.De truc is juist om het spul
ex Meex snel bij te zettenrzonder dat alles in de u,ar zit en onklaar raaktrDoe het strijken altijd zelf en zet de beste bomer aan
de boomlzeker bij tegenurind en/of strosÍn.ffet rrleinig of geen wind/
strsum st*ekt het niet zo nauuJlals er maar gang in het schip biijft.
Heb je geen goede bomer aan boprdrga dan rustig aan de kant of naar
een ander handig plek je oÍn te
strijken en boom je er zelf ctnder dqor.
Ook strijken Lle rrrel vdór de Jelteslootbrugrook aI zou deze vijf
minuben later opengaêBeHet kan
er ir.l' ontzaglijk druk zijn en dat mijd:je dan door gestreken onder het r;aste brugEedeelte dsor t,e gaan.Eij het passeren van lage

bruggen, (met gestreken rnast)
moeten de zrrlaaxden van de
klair:pen,cmdat ze anders teqen de onderkant van de brug
klaí:riennBij smalle bruggedeelt,en kunnen juisb hangende
zuaatdBn kuletsbaar zijn.
Als je Èen open i:rug door

zeiltrdoe dit dan op de jr"riste
iri,;{ze en met snelheid.Laat de boot er z0 hoag mogelijk invallen,
ze:i" i hemer door en z0rg datrals je rJe brug door bentrhet gat zo
sncl mogelijk vrij kpmt.-- Denk er aan de bemanning te uaarschuulen
\ror:r' hi:t heen en bJeer zuaaien van de'giek in de brug!--A4-

je in het gat van de hruq l.urirte;denk er aan dat grotere
boten
en daardoor langer doordri jven. Zo I n boot
je
je
dan
beter
vóór
hebben dan echter je.Als er ruirn vóár de
kan
brug aI lr"rrr.rte islb. v. bi j de Jelteslootbrug bi j r,lind uit, noordelijl<e richtingrmaak dan in zotn geval gebruik van de boom en van
de <ettingenlrrlelke aan de brug zijn aangebracht.
Buiten de bedieningstijden om opent de JeIbes.Lootbrug altijd voor
de beroepsvaarttvaar hier dan niet achteraanruant je krijgt, dan
min of meeï de klep van de brug CIp je mast.In zoín geval urordt alt,ijd alleen lret uracht-/passagiersschip door gelaten.
De grot,e bruggen in het Prinses lvlargrietkanaal rvoor ons vaargebied
Spannenburg en Uituellingergarkunnen rrrorden gepasseerd door de
kleine tjotters zonder te strijken.De Yntsje en de Reiddomp moeten
echter strijken.Deze bruggen draaien vrij snel (de busdienst kan
je {,eqen zitten ) un dan kan je er zo door,
0p hr-rt Pr, Fiargrietkanaal is een laveerverbod in de maak, zorg er
echter nu al vootrmet het uitstippelen van de routerniet laverend
ouer het kanaal te moeten.Het stukje van de Jeltesloot naar de
Slingerrakken o F naar het KoevorcJetmeer is nCIq rrrel te doen( lange
slagukorte slag).
Ds beroepsvaetrt vereist onze speciale aandacht.
Grote lege schepen veroorzaken luurte.Hoge golven kunnen je in
moeilijkheden brenSÊnr In het Pt.Ívlargrietkanaal kan je door de
zuiging rtdreoggezetrr urorden.Dit gaat aIs voIgt,:Als je vlak langs
of boven de drempel vaart, dan
kan je door de zuiging eerst
vastgezet ulordenrdan spoel I de
hekgolf je tjotter los en urordt
je door diezelfde hekgolf verder de drempel opgezet.Als het
uaterpeil dan u,eer normaal is,
zit je niet zs leuk vastr
Vooral de zuraarden hebben het bi j zo I n behandeling zu,aar te v€rduren.Stuur dus uat uit de kant als je een schip met een hoge hekgnlf ziet komen.Verkijk je niet op de snelheid uan deze schepen.
ldu ure het Ío over frdikke bakl<entr hebbenruJe komen vaak rondvaartbsten tegen in de lÍymertsrhet Uar en de [loudsender Rakkenrmaak het
hen niet lastig door nog vlak voor ze over te varenrdit rrlekt alleen maar irrita'bie op.ïs er te ueinig ruimte tussen het schip en
de ual om er:í1 sl.aqje te nakensiuacht dan tegen de r,lal tot hij uoorbij is.lviet name een schip a]s detrlílozartrrheeft noga] ruat ruimte flo*
cliq in rJe flakken.ltJu is het r,rel zordatrals je zelf zou sturen, je
het ue1 kan redden door Lrven de kop in de rrrind te gooien of sterk
te gaan ltkni jpenrt in dat stuk je uaber tussen de ural en het schip.
Realiseer je echter in zorn geualrdat een cursist dit niet kan en
'oij hr:m de baotruiteraardrover de verkeerde kant vol valt. Resultaat.rrr.reop zln minst een hoop paniek.Leg een cursiSt dus ruim
ran tev$ren uit u;at hi jrlzi j moet gaan doen, zodat, hi j zel f rustig
de huoi,'begen de kant kan leggen en zo het schip kan laten pa$seten.
í.Jog eq:fn punt: Als ure ergens aan de kant liggenrin het bijzonder
1-r.:-j ren rrrcilandrzorg er dan voor dat ze niet achter het vee jagen.
iicuiJf; ze uit het trooiland; ook als er nog gehooid moet uorden.
{1anrJ zsndet koeien en met lang gras doet, rr.rel heel sterk aan hooiiaíic i;e:rken b.v. ).Hooi-goooi part,ijen zijn uit de boze.Probeer ze
ÍrcreoL oir zt:ilerij triat te rrrijzen op dingen in de natuur en vertel
ze ul;rL van de scheepjes en de dorpjesrdie je passeert of uaar je
bcn;rinisschien kan je handig inspeleh CIp een vertoonde dia-serie
Vaak heb

íïiÉÊr..rrnêssê hebben

ett.ini

vicleobarrcJ.
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(fret geurone verhaal staat in hoofdstuk 11 van ttZeilentr.).
Ho-ïAf r,re hei altijd zoveel nrogetijk vermijdenrmoeten bre zo nu en
dan slepen. Uanaf de Reiddomp kri jgen ure dan een sleepli jnruraarin
ogen gesplit,st zijn"Het klosje aan het touutje bij de mastbank doen
ue tulee keel door het oogruraarna u,e goed vastzitten en er niet teveel spanning op onze boot staat.
lJet slepen gebeurt meestal met een enkele lijnrheel zelden komen
er trrree sleeplijnen achter te hangen.
Het opbouu,en gaat als volgt:de sleepboot komt aanvaren bij de eerste
tjotter en gooit de sleeplijn ov€rrGooi vlak voor het zover is de
fok naar beneden en geef iemand de opdracht de tijn te vangen en
vast te zetten of.doe dat zelf en geef de roerganger aanrrrijzingen.
Strijkrnadat je vast zitlsnel je grootzeil.Is daar geen gelegenheid
voorrzet dan de kraanlijn door.AIs ex meer tjotters bijkomenszal de
lijn vanaf de sleepboot steeds gevierd trlordeflrNeem dd"bochten aItijd ruimrook ruimer dan je
voorqanger. lvlet h et mano BUVr Eren moet je je zu,aatden naar
beneden doenranders dueil je
ï- àc *\-.pg
teveelrAls je met uindstilte
opgepikt ruordt;tuig dan af en
boom naax de sleper toe,
Let er oprdat je tijdens het slepen 'recht stuurtpanders komt de
1i jn ouer cje andete boten heen.De sl eeplijn ook op spanning houden,
0e grootzeilschoot doorzetten bij sI epen irvrm.schokbelasting op de
mast.
Bij het strijken van de mastrmoet de achterste het eerst beginnen,
anders komt de mast tegen de voorstag van de daarachterliggende
bootrvaak erg jammer voor het vaantje.Bij het Iosgooien maakt de
achterste zich het eerst los en zo verder.Uitzonderingen zíjn mogelijkrkijk dan uel uit, en voot de restrdoe urat degene in de Reiddomp
gezegd heeftrAls je het er niet mee €ens bent en dat geldt niet aIleen in zotn gevallFtaat het dan slavonds met elkaar uit.
Laat iedereen zoveel mogelijk zitten bij het slepen (weerstand).
Let ook tijdens het slepen steeds oprzodat aIs er u,eer gezeild moet
uorden je et klaar voor bent. ( er moet misschien gereef cl rrlorcJen... ).
Nog enkeLe losse opmerkingen:
-bij bomen en boetderijen rekening houden met de lurrlte.
-het spit losmaken van de voorlandvast.
-bij drassige grond;landvast niet t,e kort irv.n'losuletken.
-niet zuemmen in de kanalen.
-oude grootzeilschoten kunnen vaak nog als fokkeschoot ge*
bruikt ruorden,
!! -bootjes in het schiphuis goed vastleggen.Aan een kant vastmaken en met een spring.De zuiging is aanzienlijk.Het zrrraard
tussen tuee palenr
-uaar niet tussen de buitenste vlag en de fuiken door,
S_!_ep_ep

Di t uaren

slechts een paar aanr.'rijzingen

0p dingenrdie
de prak ti jk .

om i.rat voorbereid te zijn
voox kunnen komen.Het echte schipperen leer je in

-
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3.6. ADMIRAALZEILEN.
HI 5ÏOR1

5[H:

Het gezamenlijk in admÍraalschap zeilen van vissers- en koopvaardi jscheílen is het acjmiraal zeilen.lïen deed dit om zich beter te kunnen verueten tegen vijandelijke schepen of zeerovers.Het geschiedde
onder leiding van een gekozen kapitein.De titel admiraal. is van dit
gebruik afgeleid.Het is nu een folklclristisch gebeuren.
RE GL
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eskaders

in een aantal eskadersrieder zo mogelijk
bestaande uit schepen van hetzelfde type.
Ieder eskader rrrordt aangevoerd door een vlagofficierruJaarvan de
positie en de vlagvoering ter plaatse zal rrrorden bekendgemaakt.
2 #Vtaovoerino
De natievlag uordt van het roex gevaren.Een rood-uit-blaurrre uimpel
kan aan de top van de mast en de stamboekrrlimpel aan het einde van
de gaffel uorden gevoerd'
De schepenrdie geen commandovlag voerenrvaren onder hun eigen club-

imp el
'
3 Seinen
uror.Jt door de commanderende vlagofficier
nt@
uoor iedere manoeuure een lange stoot op de hoorn gegeven en onmiddelijk daarna een seinvlag gehesen.
De manoeuvre rr.rordt uitgevoetrjruanneer de seinvlag half
rrlordt qestreken.Bij neerhalen van het sein urordt de formatie -béhoadént
fTF%-eskacJets in vlootverband varenrgeeft de vlagofficier uan
het eerste eskader deze seinenruelke ulorden herhaald door de vlagofficieren van de andere eskaders.
De formatie_s.ein,pJf zi jn :
RÍlÍlt{ l- eskáders formeren kiellinie
LJI T
: eskaders fotmeren frontlrnre
BLAtJi.ii : colonnes in frontliníe ( ieder eskader
vormt 1 colonne in kieltinie )
GROIN ; ieder eskader in front,linierde eskaders
varen achter elkaar,
4 AFVAREN
afvaren u:ordt geqeven door de vlagofficier van het
ueffii*tot
eerste eskader en r,.rel door het hi jsen van heL formatiesein.
5 AF5ÏAND HOUDIN
In@Ienrjr.lisdenorma1r:afstandtussendejachtenonge.
veef 5 meterrdoch in elk geval zodanigrdat men r:lkaars manoeuvres
niet hindert.
In fron_!,Llgis zeilende uordt de snelheid zodanig geregeldrdat de
sche-pe-ê-n-elllaar drrlars blijuen peilenrDe afstand tussen de jachten
moeL zodanig zijnrdat uit frontlinie uieer in kiellinie kan uorden
o V elpe$ê4fi
Ívlet colonnes in frontlinie zeilende handhaven de vlagof ficieren de
zodanigrdat rr,eer in kiellinie kan urorafst
jk
b
e af stand tussen de eskadÍ;arsr
met
ehoorl
i
ovexgegaan
den
6 SALUU.f asn de ADfiIRAAL
aan boord van het admiraalschip.Als zc,De
danig uordt een der deelnemende schepen aêRgeuezB[lr
ldanneer de eskaders voor de eerste maal in formatie het voor anker
liqqenrJe adniraalschip voorbij uarenruordt de Admiraal qesalueerdt
ul

--..F--

o

-qn

die dit saluut L:eanturoordt.
Di t saluerÉn geschiedt al s vo.!- gt:
êo de kapitein van het schip salueertrde overige bernanningsleden
nemen de houding aaÍ'rc
b. de fok rrlcrdt tijdens het uoorbij varËn gestreken.
Indien de eskaders het admiraalschip een tueede maal passeïenruordt
het, saluut niet herhaaLd.
BËTEKINIS der 5ËïNVLAGGEN bi het ADíYIIRAALZfïLË.N
R00D l AIle schepen achter elkaar (vloot in kiellinie)
++---+
+
Schepen per eskader aqh-!g-! elkaar, eskaders naast elkaar
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Builen de algemene zaken omrzoals hiervoor vermeldrzijn el roat
technische dingen, die niet uit het oog verloren moeten uorden.
voor je vaartrdan kost het aIleen maar nog meer aandachtruanneet
je ook deze schepen in de gaten moet houden.
ir/anneet je in kiellinie vaartodan moet de onderlinge afstand
heel k_Iein zijnrzodat bij velandering in frontlinie de onderlinge
afstand enkele meters bedraagt.
ldanneer je in kiellinie vaart en er moet uoor de admiraal in
frontlinie gevaren uotdenrdan mnet de csmmandant pas op de rrlijnrt
van het admj-raalschip het commando I frontlinie gevenranders wordt
de bocht veel te ruirn.
De commandant Ís ook echt de commandant en moet de andere schepen duideljik aanbrijzingen pBVeflr
- Bij aan de ruindse koersen j.s de snelheid te regelen met het zeil
( halve uindse ).
Bij ruime en uoclr de urindse koersen met behulp van katten en een
emmer of hoosvat (afhanketijk van de tuindsterkte).Sterke putsen
voor dit doel gebruikenru,anneer er een efimer achter het schip hangt
r,;ordt de draaicirkel lreel" groot.
I'let gebruik van de kraanlijn kan beter niet gebreurenromdat het niet
zoveel ef f ect l'reef t ( jo trekt het zeil alleen maar boller) rbovendien is het een rot gezicht (onesbetisch)....
Uijf bootjes achter êên anker met behoorlijke iuind is eiqenlijk
teveè1 ( Vntsje en Reidcjcmp stand-by houden).
Uijf bootjes slepen achter de YnLsje is teveel.
ïn het algemeen kan je zeggenrdat bij admiraalzeilen hee] goed
aan het licht, komt hoe iemand zijn schip beheerst en or:k hoe iemand in staat is de mogelijkheden van een ander schip in te schatten.BrvrUanneer je als commandant voox ligtrmoet je niet verbJachten,
dat jerronderdanentf jou rriel in zullen lopen en uranneer je alle
vaart uit je schip hebt gehaald met een emrner en je deze emmer
ophaaltrCIp he! momentrdat de andelen b.v. naast je zijnrmoet je
niet veruracht'enrdat je ook met dezelFde snelheid ureer mee verdet
uaart.
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