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Deel 1
Leren ‘hoe het zeilen werkt’ en 

kennismaken met de meest gebruikte 
technieken en termen in de zeilerij, 
daar gaat het om in dit eerste deel. 

Als het even kan, lees dan het eerste 
hoofdstuk en stap daarna bij iemand 
aan boord. De verdere informatie in 
dit deel is na een eerste zeiltocht nog 

beter te begrijpen.

Zeilen is vooral doen. Juist door het 
maken van fouten leert een zeiler goed 

omgaan met de boot op het water. 
Zeilen!

MEEZEILEN
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Een beginnende zeiler of iemand die voor het eerst 
meevaart, heeft meestal nog geen idee van wat hem te 
wachten staat. Welke kleren moet je aan of mee? Waar 
aan boord zit je lekker? Hoe zit het met de veiligheid? 

Van iedereen wordt verwacht dat hij enigszins voorbereid 
aan boord stapt. Dat geldt ook voor de passagiers die 
een dagje mee gaan zeilen. Een goed voorbereide gast is 
prettig gezelschap en daarom altijd welkom aan boord.

Altijd meenemen
Op het water is het altijd kouder dan aan de wal, want de 
wind heeft vrij spel. De boot en de bemanning vangen dus 
de volle wind. Ook het water zelf is meestal kouder dan 
het land. En staat er golfslag tijdens het varen, dan kan er 
wat water naar binnen spatten. 
Allemaal redenen waarom iedereen die gaat zeilen als het 
even kan een extra trui en regenkleding meeneemt. Een 
regenpak en een stel laarzen doen het prima als regenkle-
ding. Doe een fleece sjaal of een handdoek om, daarmee 
blijven nek en schouders droog en warm. Zo’n sjaal blijft 
ook warm als hij vochtig is. 

Draag geen schoenen met leren zolen. Die laten krassen 
en strepen achter op het dek. Schoenen met zachte, kunst-
stof zolen, zoals bootschoenen, zitten op een boot lekker-
der en geven bovendien meer houvast.

Is het zonnig? Zorg er dan voor dat de huid niet verbrandt. 
Een dagje zeilen levert al snel een vuurrood hoofd en 
rood verbrande armen, benen en schouders op. Zelfs met 
een pet op kan iemand verbranden door dat het water het 
zonlicht reflecteert. De schittering van de zon kan overi-
gens pijn gaan doen aan de ogen. Neem dus zonnebrand-
olie mee, zorg voor een pet en een zonnebril. Een brillen-
touwtje is voor elke bril aan te raden!

Een open kielboot
Bijna iedereen leert zeilen op een open kielboot. Een 
dergelijke boot reageert lekker vlot op wat de bemanning 
doet en daardoor leert iedereen snel de juiste reacties. 
Tegelijkertijd vaart een open kielboot rustig genoeg, zodat 
de bemanning volop tijd heeft om te reageren op wat er 
gebeurt. Prettig en ontspannen zeilen is hierdoor al snel 
mogelijk. 

Deel 1
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WELKOM AAN BOORD

n Bescherm je tegen de 
zon met zonnebrandolie, 
en zonodig een petje 
en een zonnebril – met 
‘brillentouwtje’.
Tegen de nattigheid 
voldoet regenkleding, 
met een handdoek of  
een fleece sjaal om de 
nek.
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n Open kielboten zijn gebouwd van hout of polyester. De 
zware kiel is meestal gemaakt van gietijzer. Is dat niet het 
geval, dan bevat de kiel een flinke hoeveelheid lood. Recent 
gebouwde kielboten hebben ingebouwde luchtkasten en zijn 
daardoor onzinkbaar.

Meezeilen
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Welkom aan boord
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giek

vaantje
windaanwijzer in de top 
van de mast

voorstag  en  wanten
sterke staaldraden die de 
mast rechtop houden

verstaging
alle staaldraden en 
lijnen waarmee de mast 
is getuid (vastgezet) 
worden ook het staand 
want genoemd
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Deel 2
De zeilen strijken en hijsen, afmeren, 
de boot nachtklaar maken en de boot 

verhalen... In dit deel worden alle 
handelingen uitgelegd die  uitgevoerd 
worden als de boot nog (of weer) aan 

de wal ligt.

Voor het CWO I en II examen moet een zeiler 
de hier behandelde stof in hoofdzaken kunnen 

uitvoeren en de meeste onderdelen van  
een kielboot kennen.

DE BOOT LANGS DE WAL

29
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Het zeilklaar maken van de boot bestaat uit twee verschil-
lende delen. Eerst wordt gecontroleerd of al het benodigde 
scheepsgerei aan boord is. Daarna worden de zeilen 
hijsklaar gemaakt. Dit houdt in dat de zeilen, de vallen en 
de schoten worden aangeslagen, zodat de zeilen bij vertrek 
vlot en zonder onverwachte  problemen gehesen kunnen 
worden. 

Controlelijst scheepsgerei
Om goed en verantwoord te kunnen zeilen, is het noodza-
kelijk om ten minste alle materialen van de onderstaande 
lijst aan boord te hebben. Het lijkt veel, maar iedere zeiler 
heeft het genoemde scheepsgerei regelmatig nodig!

Het aanbevolen scheepsgerei is:

Is de boot uitgerust met een buitenboordmotor, zorg er 
dan voor dat de bijgeleverde set gereedschap, een breek-
pen en een extra bougie aan boord zijn.
Doe de spullen die niet direct onder handbereik hoeven te 
liggen in een afsluitbare emmer. 

De zeilen hijsklaar maken
De boot wordt aan de wal hijsklaar gemaakt. Zolang de 
boot langs de wal ligt afgemeerd, is er voldoende tijd om 
de vallen en de schoten rustig aan te slaan. Houd bij het 
hijsklaar maken altijd dezelfde volgorde aan. Een val of 
een achtknoop vergeten is dan bijna uitgesloten.

Deel 2
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DE BOOT 
ZEILKLAAR MAKEN 

aanslaan  
bevestigen van zeilen 
en lijnen

val 
lijn waarmee zeil 
gehesen wordt

Denk voor het zeilklaar 
maken goed na over welke 
zeilen het beste bij het 
verwachte weer passen. 
Is het nodig om te reven? 
Is het verstandig om voor 
de zekerheid toch maar de 
stormfok aan te slaan? Op 
het water ontdekken dat 
je teveel zeil hebt gezet is 
heel vervelend. 

ervaar

   meerpen

                           hoosvat

  scheepshoorn

    schroevendraaier

combinatie- 
tang

    sluitingensleutel of
harpsleutel

- een reddingsvest voor 
iedereen aan boord

- 4 landvasten van één 
tot anderhalf maal de 
bootlengte

- een peddel
- een vaarboom of als er 

op diep water gevaren 
wordt een extra peddel 

- een stormfok
- middelen om het groot-

zeil te reven
- een anker met 

voldoende ankerlijn
- een meerpen 
- stootwillen 
 (stoot kussens)

- een hoosblik 
- een scheepshoorn 
- een afvalzakje
- een dweil, een borstel
- een combinatietang, een 

schroevendraaier en een 
harpsleutel 

- extra zeilbandjes
- reserve harpsluitingen
- verbandtrommel.

leuver

JPdeNeve

fokkenval

kraanli jn

piekenval

fokkenval

klauwval

klauwval

kraanli jn

spruit loper 
borgli jn

piekenval

spruit

korvijnagel-
bank

bindsel
stoot-
kussen

steven-
beslag

halshoek
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De boot langs de wal

De boot zeilklaar maken 

- haal de huik van het grootzeil en vouw deze zo, dat de 
vuile kanten op elkaar vallen (‘nat op nat’)

- sla de kraanlijn en het (pieken- en klauw)val aan en zet 
ze vast op de daarvoor bestemde kikkers of op de korvij-
nagels

- controleer de bindsels en zet ze vast 
- vier de grootschoot en zet de kraanlijn zover door, dat de 

giek schuin omhoog staat (hijsklaar) 
- haal de mik weg, zet de grootschoot door en zet deze 

vast met een slipsteek
- scheer de fokkenschoten in door de leiogen of 
 leiblokken en maak aan de uiteinden een achtknoop 
- sla de fok aan en doek de fok op.

Bevestig bij het aanslaan van de fok eerst de halshoek  
(de onderkant van het voorlijk) op het stevenbeslag, klik 
daarna de leuvers aan de voorstag en sla ten slotte het 
fokkenval aan. Let op dat het voorlijk van de fok niet 
gedraaid zit!
Controleer ook of er geen vallen in elkaar zijn gedraaid. 
Als de vallen en schoten kriskras door elkaar aan dek 
liggen, schiet deze dan nog even op, zodat er niemand over 
kan struikelen. 
De fok wordt opgedoekt op dezelfde manier als bij het 
strijken van de zeilen (zie aldaar). De fok kan daardoor 

bij het wegzeilen in een mum van tijd gehesen worden. 

Extra opletten bij een gaffelzeil
Bij een gaffelzeil vraagt het aanslaan van het lopend 
want extra aandacht. Houd de vaste indeling 
van de korvijnagelbank aan, om vergissingen te 
voorkomen. Van bakboord naar stuurboord is 
een gebruikelijke volgorde: het fokkenval, de 

kraanlijn, het klauwval en het piekenval.
Let bij het aanslaan van het piekenval goed 
op de juiste bevestiging aan de spruitloper-

borglijn. Deze lijn zorgt ervoor dat de 
klauw niet per ongeluk omhoog komt 
bij het hijsen van het piekenval. Het 

piekenval moet daarom aan geslagen 
worden aan zowel de spruitloper als aan 

het oog van de spruit loperborglijn.

Hijsklaar maken 
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fokkenval

kraanli jn

piekenval

fokkenval

klauwval

klauwval

kraanli jn

spruit loper 
borgli jn

piekenval

spruit

korvijnagel-
bank

bindsel
stoot-
kussen

steven-
beslag

halshoek

n Het lopend want.

lopend want 
alle lijnen 
waarmee 
de zeilen 
worden 
gehesen en 
gezet

stevenbeslag 
het (roestvast) 
staal op de punt 
van de boot 

huik, zeilkleed
dekkleed voor het 
grootzeil

bindsel
lijn waarmee het zeil in 
de hoeken aan de gaffel 
(nokbindsel) en giek 
(schootbindsel) wordt 
bevestigd  

inscheren 
een lijn door een oog of 
een blok voeren, of 
een zeil door een groef 
(van de giek) voeren

opschieten
het oprollen  
van een lijn
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De belangrijkste soorten schepen zijn zowel overdag als 
’s nachts te herkennen. Ieder schip kan met dagtekens 
aangeven dat het van bijzondere aard is. Een voorbeeld 
hiervan is de motorkegel. Hiermee geeft een zeilboot aan 
dat ze in de verkeerscategorie van de motor schepen valt.
’s Nachts voert elk schip één of meer lichten. Ook hieraan 
is de aard van het schip te herkennen. Dankzij de lichten is 
het mogelijk om de verschillende vaar regels ook ’s nachts 
toe te passen.
Geluidsseinen worden vooral gebruikt door een schip dat 
aan het manoeuvreren is of aan een manoeuvre wil begin-
nen. Verder kan een geluidssein een waarschuwing zijn dat 
er gevaar dreigt.

De belangrijkste geluidsseinen
Geluidsseinen worden gebruikt om waarschuwingen 
te geven en om manoeuvres kenbaar te maken. Ieder 
zeil- en motorschip moet daarom geluidsseinen kunnen 
geven. Het is dan ook verplicht op een open kielboot een 
scheepshoorn aan boord te hebben. 

Een geluidssein kan zijn: 
- een zeer korte stoot: 1/4 sec
- een korte stoot: 1 sec
- een lange stoot: 4-6 sec
- een reeks klokslagen van 4 sec.
 
De algemene geluidsseinen 
Er zijn allerlei geluidsseinen voor bijzondere situaties, 
maar een klein schip mag alleen maar de algemene geluids-
seinen geven. 

- Attentie
- Ik ga stuurboord uit 
- Ik ga bakboord uit
- Ik sla achteruit
- Er dreigt gevaar voor aanvaring!
- Ik kan niet manoeuvreren  - Onthoud: Ik-kan-niet-weg 
- Blijf weg - Onthoud: Blijf-wèèèèèg   
 Dit sein wordt minimaal 15 minuten achter elkaar 

gegeven. Het wordt gebruikt als er een ongeval dreigt, 
waardoor gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. 

- Noodsein. Dit sein wordt voortdurend herhaald. 
 Ook kunnen als noodsein reeksen klokslagen worden 

gegeven. Als alternatief kan er door kleine schepen met 
metaal op metaal worden geslagen (met de meerpen op 
het anker).

- Verzoek tot bedienen van een brug of sluis.

Verkeer voor kleine schepen
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Seinen, dagtekens en lichten van schepen

SEINEN, DAGTEKENS EN 
LICHTEN VAN SCHEPEN

(reeks) ononderbroken, 15 min.

(reeks) lange stoten

- - - - - - 
reeks

BPR 1.01 C
 4.01
 4.02

De tijd tussen twee 
stoten bedraagt altijd 
1 seconde. 

- - - - - - 
reeks

(reeks)  
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Dagtekens van schepen
Dagtekens zoals de motorkegel dienen ervoor om een schip 
met een bijzondere eigenschap overdag herkenbaar te 
maken. Een sleepboot bijvoorbeeld is al snel herkenbaar.

Verlichting van schepen
Vanaf zonsondergang tot zonsopkomst (’s nachts) is elk 
schip verplicht om  verlichting te voeren. 
’s Nachts gelden dezelfde vaarregels als overdag. Voor een 
goede toepassing van de regels moet men van elk schip 
weten wat voor soort schip het is. Daarom is voor ieder 
soort schip een eigen combinatie van lichten vastgesteld. 
Ook moet te zien zijn welke koers het schip vaart: een 
oplopende, een kruisende of een tegengestelde. Dat is 
gedaan door middel van een indeling in sectorlichten. 

Sectorlichten 
De sectoren waarover de verlichting is ingedeeld, stemmen 
precies overeen met de koersen die in het verkeer op het 
water worden onderscheiden: een  kruisende, een tegenge-
stelde of een oplopende koers. 

Deel 6
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Seinen, dagtekens en lichten van schepen

Bol: middellijn van 
minimaal 60 cm, maar 
voor kleine schepen 
mag deze kleiner zijn

Kegel: De hoogte en de 
breedte is minimaal 60 
cm, maar voor kleine 
schepen mag deze 
kleiner zijn

Ruit: ten minste 80 
cm hoog en met een 
middellijn van 50 cm

Cilinder: een hoogte 
van 80 cm en een 
middellijn van 50 cm

Twee blauwe kegels: 
een (vracht)schip, dat 
stoffen vervoert die voor 
de gezondheid schade-
lijk zijn. 

BPR 3.01a, 3.04, 3.07
 3.14.2, 1.01n+o

toplicht - 225 graden

ba
kb

oo
rd

l ic
ht 112

1 / 2° stuurboordlicht 112
1/2 °

 

R G

heklicht - 135 graden

k
r

u
i s

e
n

d
e

k o e r s e n k r u i s e n
d

e
k

o
e

r s
e

n

o p l o p e n d e k o e r s e n

rondomlichten - 360 gra
de

n

te
ge

ng
es

te
ld

e
ko

er
se

n

1904021_Binnenwerk_Leidraad-het-Zeilboek_2019.indb   208 31-07-19   11:20



Een  rood boordlicht, schijnend van recht vooruit naar 
bakboord in een sector van 1121/2° en een groen boordlicht, 
schijnend van recht vooruit naar stuurboord in een sector 
van 1121/2°. 
Ziet men beide, dan vaart men een tegengestelde koers. 
Ziet men een van beide, dan is de koers kruisend.

Een wit heklicht, schijnend van achter naar bakboord en 
van achter naar stuurboord, totaal in een sector van 135°.  
Nadert men een schip in de sector van het witte heklicht, 
dan is er sprake van een oplopende koers (voorrang 
ver lenen!).

Een wit toplicht  -  soms ook ‘stoomlicht’ genoemd -   
schijnend in de sector van beide boordlichten, dus met een 
boog van 225° naar voren. Het toplicht staat doorgaans 
hoger dan de boordlichten, maar het mag ook op gelijke 
hoogte, maar dan vóór de boordlichten gevoerd worden.

Een rondom schijnend licht, dat 360° bestrijkt. Dit kan wit, 
geel, blauw of rood zijn.

Verkeer voor kleine schepen
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Seinen, dagtekens en lichten van schepen

/1121 2°

/221 2°

/1121 2°

-
2/1121 °

2/1121 °

-
135º

135º

/1121 2°/1121 2°

/221 2°

/1121 2°

/1121 2°

360º

360º

Het rode boordlicht 
wordt aan bakboord 
(links) gevoerd. Dat 
is ook de zijde waar 
je (rode) hart zit!

sectorlicht 
licht dat over een 
bepaalde hoek (vanaf de 
scheepsas van een schip) 
schijnt

een licht dat in de 
gegeven projectie 

eigenlijk niet 
zichtbaar 
is, wordt 
weergegeven 
met een -

R

G -
-
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Dagtekens en lichten van kleine schepen
  
a. Een door spierkracht  voortbewogen 
schip
b. Een open motorschip, kleiner dan    
7 meter, dat niet sneller kan varen dan 
13 km/uur
c. Klein schip dat wordt gesleept
 (geldt niet voor een bijboot)
   

De lichten van een zeilschip, kleiner 
dan 7 meter. Het tweede licht wordt 
alleen getoond bij nadering van 
andere schepen bij gevaar voor 
aanvaring. 

 
De lichten van een klein zeilschip.

Dagmerk en verlichting van een klein  
schip dat onder zeil en op de motor 
vaart.
Ook verlichting van een klein motor-
schip dat de boordlichten naast elkaar 
of in een lantaarn verenigd aan of 
nabij de boeg voert.

a. Verlichting van een klein motor-
schip
b. Verlichting van een groot motorschip

Klein motorschip dat in plaats van 
toplicht en heklicht een wit rondom 
 schijnend licht voert.

Deel 6
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Seinen, dagtekens en lichten van schepen

- -

- -

- -

Elk schip dat op de motor 
vaart, toont in ieder 
geval de boordlichten, het 
heklicht en een toplicht, 
met als uitzondering het 
hiernaast afgebeelde kleine 
motorschip.

-

- -

BPR 3.13
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