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Onderdelen van de boot:
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16.
17.
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Steekzwaard
Vrijboord
Spiegel
Roer
Helmstok
Blok
Grootschoot
Zwaardkast
Landvast
Boeg
Neerhouder
Mast
Spriet
Giek
Vlak
Grootzeil
Sprietval

Scheepsonderdelen.

--------...........______._

___,....,

)

KNOPEN EN STEKEN

Achtknoop

Deze knoop heeft de vorm v n een acht. Je legt de knoop
altijd in het einde van de lij Aan het uiteinde van de
schoot zit er een, om te zor en dat de schoot niet uit de
blokken kan schieten. De ac tknoop kan zich niet zo strak
trekken, omdat er veel boch en in zitten, en is dus
gemakkelijk los te maken.

Slipsteek
Het is de gemakkelijkste m nier om een lijn aan het
voorwerp vast te maken. Bi j oorbeeld je boot vast te
maken aan de kant. Deze st ek is echter moeilijk los te
maken. Losmaken gaat het akkeli jkst wanneer je het
einde draait en tegelijk ter gduwt.

Marlen
Wanneer je het tuig opruim dan marl je het zeil op met de
modi jn. Dit is de manier o netjes je zeil op te ruimen.

Achtknoop
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Slipsteek
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Marlsteek
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Zeiltermen

1.
2.
3.
4.

in de wind
halve wind
voor de wind
aan de wind

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

bakboord
stuurboord
hoge zijde
lage zijde
loef zijde van de •oot
lijzijde van de bolt
lage wal
hoge wal
killen van het zeil
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De Windroos

bi de wind

hoog aan
de wind

hoog aan
de wind

halve wind

halve wind

ruime
wind
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Bakboord

Stuurboord
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Hogzij

La e zi 'de.

be hoge kant van de boot is ie kant van de boot waar de
wind vandaan komt, dus de k nt van de boot waar de wind
tegen aan waait. Wat de lage kant is kun je nu zelf wel
bedenken.
bat is natuurlijk de kant wou de wind niet op blaast.

Loef en Lizijde.

Loef is de kant waar de wind vandaan komt, lij is de kant
waar de wind naartoe waait.
bus: loef of hoge zijde van d boot is waar de wind op waait
aan deze kant zit je altijd. b n kijk je mooi in het zeil. Lij
en lage zijde is de kant van d boot waar de wind naar toe
waait.

Hoge wal en Lage wal,

Hoge wal is de kant waar de nd van het land komt, dit kun
je zien aan de golven. Er zull bijna geen golven staan aan
hoge wal. Lage wal is de kant waar de wind naar het land
waait dus dit is de kant waar de golven hoog zijn bij wind.
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Hoge zijde

1
Lage zijde
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Lans al
Dit houd in dat de wi d langs wal waait.

Walkant

Vaarwater

Walkant

Killen van het zeil.

Op plaatje A in de tekening zie je een boot waarvan het zeil
klappert als een vlag in de wind. De boot ligt stil. Om vaart te
maken moet het zeil wind vangen. Je moet dus je schoot
aantrekken. Wanneer je dit langzaam doet, zie je dat het zeil
eerst achterin wind vangt en vol komt te staan. Het voorste
gedeelte van het zeil klappert nog. De zeiler zegt dan dat het
voorlijk van het zeil kilt. Je kunt dit ook zien op plaatje B van
de tekening. Trek je het zeil nu verder aan, dan wordt het
stuk zeil dat wind vangt en bol komt te staan steeds groter,
totdat het zeil helemaal vol staat. De boot gaat nu het
snelste plaatje C. Stuur je de boot naar de wind toe dus
oploeven, dan zie dat het voorlijk van het zeil weer gaat
killen. Om weer zo hard mogelijk te gaan, moet je het zeil
zover aantrekken dat het voorlijk niet meer kilt zie plaatje D
en E. Stuur je nu de punt van de boot van de wind af afvallen,
dan zie je dat het zeil bol blijft staan. Zelfs wanneer je het
zeil een stukje uitviert, blijft het bol staan. Nu blijkt dat de
boot het snelst gaat, als je het zeil zover mogelijk uitviert.
Het voorlijk moet natuurlijk net niet killen. Controleer dit
maar eens als je naast een andere optimist vaart. Je blijft
dus altijd bezig met je schoot dan weer aantrekken
en dan weer vieren.
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Het killen van het zeil
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Reglementen
1 Een schipper moet er alles aan doen om te zorgen.
*
*

•

Dat het leven van anderen personen niet in gevaar komt.
Dat er geen schade ontstaat aan andere schepen, aan
de walkant en aan alle andere dingen op en rond het
water.
bat het veilig is op het water en dat iedereen vlot door
kan varen.

2 Een schipper moet van de regels afwijken als dat moet
vanwege de veiligheid (goed zeemanschap).
3 Kleine schepen geven voorrang aan grote schepen.
4 Kleine schepen die stuurboordwal varen hebben voorrang op
kleine schepen die niet stuurboordwal varen.
5 Als een kleine motorboot en een kleine zeilboot of een
roeiboot naar elkaar toe varen op een meer dan moet de
motorboot voorrang geven aan de zeilboot en de roeiboot, en
de roeiboot moet voorrang geven aan de zeilboot.
6 Als twee kleine zeilschepen naar elkaar toe varen op een meer
moet het schip dat zijn zeil over stuurboord heeft voorrang
geven aan het schip dat zijn zeil over bakboord heeft.
7 Als twee kleine zeilschepen naar elkaar toe varen op een meer
en ze hebben beide hun zeil over dezelfde boeg staan dan
moet het schip aan loef zijde voorrang geven aan het schip aan
lijzijde.
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Praktijk:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Boot zeilklaar kunnen maken.
Boot opruimen
Peddelen
Roeien
Overstag gaan
Gijp (en weten om te bukken)
Sturen en plaats in de boot
Afvaren van hoger en langswal (met afzet en hulp)
Aankomen van hoger en langswal (mag afhouden)
Opkruizen in breed vaarwater (een of enkele keren)
Omslaan
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Peddelen

Zeilen kan niet altijd. be wind kan gaan liggen, het zeil kan
scheuren, een lijntje kan breken, of je komt een brug tegen
waar je niet onderdoor kunt zeilen. In dit soort situaties
zit er vaak niets anders op dan peddelen. Om goed te
kunnen peddelen moet je het zwaard erin houden en het
roer eraf halen. Ga voor in je boot zitten met het gezicht
naar voren op het mastbankje. Je kunt het beste voor in de
boot zitten omdat je dan het gemakkelijkste kunt sturen
met de peddel. Peddel je rechts van de boot, dan gaat hi j
naar links. Peddel je links van de boot, dan gaat hij naar
rechts. Om rechtdoor te varen zul je om beurten een paar
slagen links en een paar slagen rechts moeten maken. Je
kunt meer kracht zetten, wanneer je je handen een eind uit
elkaar houdt. Aan lij zul je altijd meer slagen moeten
maken dan aan loef zi jde. Kijk maar eens naar de tekening.
be wind duwt de boot snoopy naar bakboord. Om rechtdoor
te varen zal de peddelaar van boot snoopy dus meer slagen
aan bakboord, aan lij dus, moeten peddelen.
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Voorin op je knieën zitten, handen uit elkaar, peddelen
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PEDDELEN

AAN LIJ VOORKOMT AFDRIJVEN

DRAAIEN

Overstag
Draai je met de neus van de boot naar de wind toe, dan loeft
de boot op. Draai je door, dan gaat het zeil klapperen en
komt de boot tegen de wind in te liggen. Als je nu nog verder
draait, wordt het zeil door de wind naar de andere kant
geblazen. Het zeil gaat op deze manier langzaam en
klapperend over. Deze draai heet overstag. Omdat het zeil
naar de andere kant gaat, moet je zelf ook naar de andere
kant. Je moet immers altijd tegenover het zeil zitten.
Voordat je gaat draaien ga je op je knieën zitten.
Dan duw je de helmstok flink van je af. Je gaat nu naar de
andere kant, in hetzelfde tempo als de giek dat doet,
alleen tegengesteld.
Dus: de giek komt naar binnen, jij gaat naar binnen.
De giek in het midden van de boot, jij in het midden van
je boot. De giek naar de nieuwe kan, jij ook naar de
nieuwe kant. Tijdens het draaien moet je vooruit blijven
kijken en de schoot of de helmstok niet loslaten. Terwijl
je aan de andere kant gaat zitten, verwissel je de
schoothand en de helmstokhand.
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Gijpen

Draai met de neus van de boot van de wind af, dan valt de boot
af. Je viert het zeil en de boot komt voor de wind te liggen.
Draai je nog verder door, dan komt het zeil met een klap over.
Deze draai heet een gijp. Ook bij het gijpen moet je gaan
verzitten. Het overpakken van de schoot en helmstok gaat
weer op dezelfde manier. Het moet alleen sneller gaan dan bi j
overstag, omdat het zeil na het overkomen meteen weer wind
vangt. De klap bij het overkomen van het zeil kun je een
beetje opvangen door zelf het zeil over te trekken.
Dit moet je doen vlak voor het moment dat het uit zich zelf
over wil komen. Je pakt de schoot dan beet tussen de giek
en de grondblokken. Weer geldt dat je tijdens het draaien
voor je moet blijven kijken en de schoot en de
helmstok moet vasthouden.
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Sturen en plaats in de boot.

Sturen op een boot doe je met de helmstok. Je kunt
naar links en naar rechts met een boot. bit gaat alleen
maar als je boot vaart heeft. Het is gemakkelijk te
vergelijken met een fiets. Als je stil staat met een fiets
en je stuur naar links of rechts, dan blijf je toch ook op
dezelfde plaats staan. Bij het sturen ontdek je heel
snel, welke kant de helmstok op moet om links of
rechtsaf te gaan. Om goed te kunnen sturen, is het
belangrijk om op de goede plaats te zitten. Je ziet op de
tekening dat de helmstok een stuk in de boot steekt. Als
je nu lekker in het hoekje achter in de boot gaat zitten,
kan je de helmstok niet ver genoeg draaien. be beste
plaats om te zitten is met je heup tegen het zwaardkast
aan. be helmstok kan je dan vrij bewegen.
Maar moet je nu aan de linker of de rechter kant zitten
van je boot. Je kunt hiervoor het volgende
ezelsbruggetje onthouden: Je zit altijd tegenover je

zeil. be boot ligt dan minder scheef, en je hebt meer
uitzicht waar je heen moet.
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Sturen en de plaats in de boot.
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Waar zit je goed ?
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Afvaren van hogerwal

Afvaren en aankomen van en aan langswal.

'' om...
di"

1

.

Aankomen aan hoger al met een opschieter
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hogerwal

opschieter

Aankomen aan hoger wal.

hogerwal

aan de wind aankomen

niet hoog aan de wind aankomen

Opkruizen in b eed vaarwater.

Een bovenwinds gelegen punt met behulp van een of enkele
overstag manoeuvres kunnen bereiken.
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Let op dat:
Zeil altijd aan de wind
Houd rekening met andere schepen
Blijf weg bij een walkant met hoge bomen of
gebouwen die de wind tegen houden.
Om bij de boei uit te komen ga je de laatste
keer pas overstag als de boei een klein
beetje schuin achter je is. (dwarspeiling)

i

Omslaan

Plons .... En daar lig je dan.
Omgeslagen, koud water, wat nu.
Rechtzetten natuurlijk.
In ieder geval nooit wegzwemmen!
De boot zal in diep water binnen de korte keren op de
kop liggen. Dit gebeurt alleen als je met de wind
mee omgeslagen bent. Als je naar loef geslagen bent waait
de wind in de boot. Nu moet je de boot meteen beetpakken,
want hij drift snel weg. Is de boot op de kop ligt klim je aan
de loefzijde van de boot op de romp. Je gaat hangen aan
het zwaard en je duwt met je benen op de boot.
De boot komt dan langzaam recht; dit kun je zien op de
plaatjes 1, 2 en 3. Zodra het zwaard het water bijna
raakt klim je erop. Je gaat hangen aan de rand van de
boot en duwt met je voeten op het zwaard;
zie plaatjes 4 en 5. De boot zal helemaal recht komen.
Je trekt jezelf naar de spiegel van de boot en klimt daar
naar binnen. Dit kan bij zachte wind. Bij harde wind moet
je aan de zijkant aan loef naar binnen klimmen.
Kijk even of alles nog zit zoals het hoort.
Hoos de boot leeg en verder zeilen maar weer.
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Onderhoud van boot en tuig .
In het zeilseizoen
In het zeilseizoen onderhoud je de boot door na het zeilen
steeds:
*

De boot te hozen

*

be boot goed gesteund op de kop te leggen in het
rek.

*

Het tuig droog op te bergen, zonder spanning op het
onderlijk.

*

Het roer en zwaard ergens droog op te hangen, of
weg te leggen.

Na het zeilseizoen
Na het zeilseizoen moet de boot een grote beurt hebben.
Hij is dan weer in orde voordat het nieuwe zeilseizoen
aanbreekt. Voor de winteronderhoud is het volgende
belangrijk.
*

De boot aan de binnen- en buitenkant schrobben met
water en groene zeep.

*

De boot in de was zetten met bootwas

*

Krassen wegwerken met polyesterplamuur, die je
weer oververft.

*

Alle houten delen aan de boot schuren en lakken.
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Roeien
De optimist is niet alleen een uitstekende zeilboot.
Je kunt er ook in roeien. Je hebt er een roeidoft, twee dollen
en twee riemen voor nodig. Op de meeste Optimisten is alles
bevestigd. Het roeien gaat gemakkelijk als het zwaard erin
zit en het roer eraf is. Tijdens het roeien zit je op de
roeidoft, met het gezicht naar de spiegel. De riemen pak je
zo veel mogelijk aan het uiteinde vast. Steek de bladen nooit
helemaal in het water, want dan schieten ze uit de dollen.
De techniek van het roeien is als volgt:
Haal de bladen uit het water en duw de riemen zo ver
mogelijk van je af. Steek de bladen in het water en trek de
riemen in het begin met gestekte armen naar je toe.
Daarna buig je je armen. Zijn de riemen bij je lichaam,
dan haal je ze uit het water en begin je aan de volgende haal.
Sturen doe je door met de ene riem maar kracht te zetten
dan met de andere. Wil je heel snel draaien, dan kun je
met beide riemen tegengesteld roeien. Door beide riemen
in het water te houden en dan krachtig tegen te houden,
rem je de boot.

RECHTUIT ROEIEN

DRAAIEN
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