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Voorwoord 
 
Voor u ligt deel 2 van  informatiepakket dat u niet alleen zal helpen een geslaagde zeilreis te organiseren, in dit tweede deel 
vindt u ook interessante theorie over het zeilen zelf. Van typen zeilschepen tot meteorologische informatie, alles wat bij het 
zeilen komt kijken is in dit informatieboekje opgenomen.  
 
Met de informatie en theorie in dit tweede deel van dit naslagwerk, krijgt u ongeacht het doel van uw reis, alvast wat 
basiskennis over het zeilen. Zo gaat u echt goed voorbereid op pad. Met de theorie en verschillende leuke opdrachten kan 
de voorpret in de klas of in de groep vast beginnen!  
 
Aan boord is natuurlijk ervaren bemanning aanwezig die u wegwijs maken aan boord. De schipper en zijn maat zijn 
enthousiaste zeilers en kennen de vaargebieden op hun duim. Zij brengen u graag de fijne kneepjes van het zeilen bij en 
vinden het leuk als u mee wilt helpen bij alle voorkomende taken aan boord. 
 
Wij hopen dat deze theorie niet alleen in de voorbereiding, maar ook tijdens uw zeilreis, een handige hulp en naslagwerk is. 
 
 
Wij wensen u veel plezier aan boord en een goede vaart!
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1. Inleiding 
 
Met dit naslagwerk willen wij u helpen bij het organiseren van uw zeilreis. In het eerste deel kunt u vooral tips en handige 
informatie vinden die u helpen de reis tot in de puntjes voor te bereiden. In dit tweede deel is de theorie van het zeilen 
opgenomen. Deze theorie kan makkelijk gebruikt worden in de lesstof. Met deze leuke lessen begint de voorpret al op 
school en gaat de hele klas goed voorbereid op pad! 
 
In het eerste hoofdstuk vindt u een beschrijving en informatie over de verschillende vaargebieden. Vervolgens wordt de 
geschiedenis van de zeilvaart en de verschillende type zeilschepen uitgelicht.  
 
Dan wordt de uitrusting van het schip uitgelegd en komen de termen uit de zeilvaart naar voren. Ook krijgt u hier meer 
inzicht in het zeilen en de technieken die daar bij komen kijken. Natuurlijk laten we ook de taken aan boord aan bod komen 
en wordt er dieper ingegaan op het navigeren.  
 
In dit informatieboekje zijn ook de vaarregels in Nederland opgenomen en vindt u een interessant hoofdstuk over het 
meteorologische wetenswaardigheden.  
 
Tenslotte vindt u in de bijlage een certificaat, die aan het eind van de zeiltocht aan alle leerlingen uitgereikt kan worden, als 
aandenken aan een bijzondere week op het water. 
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2. Het IJsselmeer 
 
Rond het begin van onze jaartelling was er in het midden van ons land een soort binnenzee, die slechts met een smalle geul 
in verbinding stond met de Noordzee. Dit water heette het Flevomeer, zie tekening 1. Doordat telkens nieuwe 
stormvloeden laaggelegen stukken land overspoelden, werd het Flevomeer steeds groter. In de Middeleeuwen sprak men 
dan ook over de Zuiderzee als een groot en gevaarlijk stuk water, zie tekening 2. 
 
De visserij was in de 19

e
 eeuw de voornaamste bron van inkomsten voor de bevolking in het Zuiderzeegebied. Men viste 

vooral op haring en ansjovis. Er waren talloze bedrijven die leefden van de visserij, zoals scheepswerven, mastenmakers, 
palingrokerijen en visafslagen. Het leven in de gebieden aan de kusten van de Zuiderzee werd echter steeds gevaarlijker 
door de overstromingen, die al erg veel schade aan het landschap en de inrichting hadden aangebracht. Daarom begon 
men met het maken van polders. Als er vroeger een polder moest worden drooggelegd, werd er een dijk aangelegd, 
daaromheen een kanaal. Dan werden er op de dijk molens gebouwd die het water uit de droog te leggen polder het kanaal 
in moesten pompen. Soms waren er wel dertig tot veertig molens nodig voor een droogmakerij. Pas na de uitvinding van de 
stoommachine kon de definitieve strijd tegen zout water en overstroming beginnen. 
 
In 1918 werd door de regering besloten om volgens de plannen van Ir. Lely de Zuiderzee af te sluiten en gedeeltelijk droog 
te maken. De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 betekende een economische ramp voor de bevolking die van de visvangst 
leefde, want deze liep sterk terug evenals alle karakteristieke elementen van de visvangst. 
 
Men is begonnen met de aanleg van de proefpolder in Andijk, waarna in 1930 de Wieringermeerpolder volgde. In 1932 
werd het sluitgat in de Afsluitdijk gedicht. Sindsdien heet het IJsselmeer. Bij de Noordoostpolder is geen randmeer 
aangelegd, waardoor bij het droogmalen ook de waterstand in de Kop van Overijssel flink is gezakt met alle schadelijke 
gevolgen van dien. Bij de laatste polder, Flevoland, is deze fout niet meer gemaakt, zie tekening 3. 
 
Volgens het plan van Lely zou er nu nog één polder moeten worden drooggelegd, de Markerwaard. Dit gebied zou gebruikt 
moeten worden voor landbouw, nieuwe steden, een tweede nationale luchthaven of zelfs een militair oefenterrein. In de 
jaren tachtig ontstond steeds meer verzet tegen deze plannen met name uit de kringen van milieubescherming, 
scheepvaart en visserij. Bovendien begon men te twijfelen aan de noodzaak van het droogmaken, omdat de prognoses met 
betrekking tot de behoefte aan land en een luchthaven achterhaald zouden zijn. Uiteindelijk is besloten het Markermeer te 
laten voor wat het is. In de laatste tekening (3) is de volgorde aangegeven waarin de inpoldering heeft plaatsgevonden.  
 
TEKENING 1                        TEKENING 2         TEKENING 3 

                                      
   

1. Proefpolder 
2. Wieringermeerpolder 
3. Afsluitdijk 
4. Noordoostpolder 
5. Flevoland 

 
Meer informatie over de inpoldering, ontginning en inrichting van de IJsselmeerpolder, is te vinden in het ‘Infocentrum 
Nieuw Land’ in Lelystad. In het ‘Zuiderzeemuseum’ te Enkhuizen kun je een goede indruk krijgen van het leven in de steden 
rondom het IJsselmeer in de 17

e
 eeuw. Een vaartocht met NAUPAR kan prima gecombineerd worden met een bezoek aan 

dit museum. De schepen kunnen bij het museum afmeren. 
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2.1 Varen op het IJsselmeer 

2.1.1 Oevers en bodem 

De oevers rondom het IJsselmeer worden grotendeels gevormd door dijken, een glooiing van basalt of asfalt, met aan de 
voet een stortbed van grote keien dat nog een eind onder water doorloopt. Soms is het water langs het stortbed vrij diep, 
op andere plaatsen ondiep. Niet alleen de dijken, ook de meeste ondiepten zijn bikkelhard. Soms steken zij onder water als 
landtongen in zee. Het is daarom raadzaam om nooit zomaar op het zicht de kust te volgen, maar ook ’s zomers met behulp 
van een kaart te navigeren. Door het ontbreken van rietkragen worden de golven vaak niet gedempt maar door de dijk 
gedeeltelijk teruggekaatst.  
 
De bodem van het IJsselmeer bestaat overwegend uit zand, klei, schelpen en vermengingen hiervan. Vanwege de harde 
bodem dien je de dieptecijfers op de kaart goed in de gaten te houden. De havens zijn voormalige zeehavens, die vroeger 
aan de Zuiderzee lagen, en zijn bijna allemaal voor zowel beroeps- als pleziervaart bestemd. De meeste plaatsen hebben 
een interessante geschiedenis, waarvan vele herinneringen zijn blijven bestaan.  
 
Als je wilt genieten van de natuur rond het IJsselmeer, ga dan naar de ‘Oostvaardersplassen’, ten zuidwesten van Lelystad. 
De Oostvaardersplassen hebben wereldfaam verworven dankzij het grote aantal soorten water- en moerasvogels in dit 
gebied. Hier vind je de flora en fauna terug van de oorspronkelijke moerasgebieden van de lage landen.  

2.1.2 Veelsoortige drukte 

Van de beroepsvaart volgen de binnenschepen, tankers, coasters en kotters over het algemeen vaste routes, die de 
traditionele zeilschepen zoveel mogelijk kunnen mijden. De vissers kunnen we vrijwel overal ontmoeten; hun aantal is klein 
en neemt nog steeds verder af. Let ook op de op kaart aangegeven visserijgronden, waar netten zijn uitgezet, zoals het 
‘hop’, bij Hoorn en langs de Afsluitdijk. Deze netten zijn te herkennen aan een aantal stokken die naast elkaar in het water 
staan. 
 
Wees bedacht op de snelheid van de schepen. Sommige tankers kunnen bijvoorbeeld een snelheid van 20 km per uur 
halen. 
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3. De Waddenzee 
 
De Waddenzee is ontstaan in de ijstijd. In de voorlaatste ijstijd lag er een gletsjertong over het deel van Nederland dat nu 
de Waddenzee is. Het uiteinde van deze gletsjer duwde een stuwwal omhoog. Daardoor zijn verschillende eilanden 
ontstaan. De gletsjer smolt op een gegeven moment waardoor de zeespiegel steeg. Het water overspoelde het land en 
zette sediment af in dit gebied. In de periode hierna is het gebied afwisselend drooggevallen en ondergelopen waardoor 
het door afzettingen steeds meer is opgehoogd. Langs de kust zijn als gevolg van de afzettingen strandwallen ontstaan. 
Achter de strandwallen slibt het land dicht door de zee die via de duingaten naar binnen drong en sediment achter liet. 
 
De Waddeneilanden verplaatsen zich heel erg langzaam naar het zuiden als gevolg van duinafslag aan de Noordzeekust en 
kwelderaanwas aan de waddenkust van de eilanden. Daarnaast verplaatsen de eilanden naar het oosten. Dit is een gevolg 
van de zandtransport langs de Noordzeekust van west naar oost door de overheersende westelijke en noordwestelijke 
windrichting. 
 
De Waddenzee is het grootste getijdengebied van Noordwest Europa. Voor de natuur betekent dit bijna een onuitputtelijke 
voedselbron. Met het zeewater komen telkens nieuwe voedingsstoffen in de Waddenzee, die daar worden opgenomen 
door talloze bodemdieren als schelpen en wormen. Door de verhoogde temperatuur in het ondiepe water kunnen er 
talloze vissoorten standhouden. Bij laag water vormen de droogvallende gedeelten een uitgestrekt gebied waar de vogels 
voedsel kunnen vinden en bij opkomend water jaagt de zeehond op vis.  
 
TEKENING 4 
 

 
Op de doorsnede van het gebied van de Waddenzee (tekening 4) zien we een grote verscheidenheid aan biotopen 
(gebieden met een eigen biologisch karakter en daarom een eigen planten- en dierenwereld). 
Dit grote aantal biotopen in één aaneengesloten gebied maakt de Wadden tot zo’n uniek natuurgebied. Naast zeehonden 
en kluten is er ook nog een groot aantal vogels, planten, vissen en schelpdieren te zien, met name in de gebieden die alleen 
onder geleide toegankelijk zijn.  
 
In het zeehondencentrum ‘Ecomare’ op Texel kun je alles te weten komen over de samenhang tussen planten en dieren in 
het Waddengebied en op de Noordzee en de rol die de mens daarin speelt. In het centrum zijn zeehonden te zien die ziek 
zijn binnengebracht en daar verzorgd worden. 
 

3.1 Varen op de Waddenzee 

3.1.1 Eb en vloed 

Het varen op de Waddenzee wordt sterk bepaald door eb en vloed. Bij vloed dringt het water van de Noordzee via de 
geulen door de gaten tussen de eilanden de Waddenzee binnen. Deze geulen vertakken zich in kleinere en ondiepere 
geulen en uiteindelijk worden via de kleinste vertakkingen, de prielen, de drooggevallen platen weer onder water gezet. In 
de geulen staat nog water bij gemiddeld laag water. De prielen en platen zijn dan drooggevallen. De vaarroutes worden 
sterk bepaald door de waterhoogte en lopen meestal via de geulen. Slechts bij hoog water kun je op bepaalde plaatsen over 
ondiepten heen varen. Behalve de waterdiepte heeft ook de stroomsterkte een grote invloed op de vaarroute. Vooral 
zeilschepen moeten zoveel mogelijk proberen te profiteren van eb- en vloedstroom. Tegen de stroom in zeilen is meestal 
een onmogelijke zaak. De vloedstroom is over het algemeen iets sterker dan de ebstroom zodat je op de Wadden rekening 
moet houden met snel opkomend water. 
 
Bij de Waddenvereniging kun je informatie krijgen over het Wad. Deze vereniging streeft naar een zo goed mogelijk behoud 
van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het Waddengebied. De vereniging tot behoud van de Waddenzee 
heeft voorlichtingswerkgroepen door het hele land. Ook kun je denken aan een wadlooptocht onder leiding van een gids 
die je veel over dit speciale ‘landschap’ kan vertellen. 

3.1.2 Droogvallen 

Eén van de aantrekkelijkheden van het varen op de Waddenzee is het droogvallen. Eerst met de ‘slagaard’ (handlood) 
onderzoeken of de bodem vlak is en dan het schip met de kop omhoog droogzetten tegen een zandbank. Bij sterke stroom 
of harde wind, gaat het schip eerst voor anker. Als het schip eenmaal droog ligt is er tijd genoeg om een wandeling op het 
Wad te maken. Bij opkomend water moet je weer aan boord zijn, want er moet op tijd een anker achteruit naar zee worden 
uitgezet, zodat de schroef als eerste water heeft en het schip niet verder op de droogte wordt gezet. Als er voldoende 
water onder het schip is, dan de kop op de stroom brengen, anker ophalen en wegvaren. 
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3.1.3 Aan de grond lopen 

Onvrijwillig droogvallen of aan de grond lopen gebeurt meestal door onvoldoende kennis van het vaarwater of door het 
verkeerd lezen van de kaart. Meestal zakt het water zó snel, 1 à 1,5 centimeter per minuut, dat je al gauw muurvast zit en 
op de volgende vloed moet wachten. Bij het varen op de Waddenzee is goed kaartlezen nog meer van belang dan op het 
IJsselmeer. 
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4. De geschiedenis van de traditionele zeilschepen 
 
De vloot zeilschepen van NAUPAR is volstrekt uniek in de wereld. Niet alleen vanwege alle mogelijkheden in de educatieve 
en recreatieve sfeer maar vooral vanwege het historische karakter en de diversiteit van de vloot. Bijna 120 traditionele 
zeilschepen, die door particulier initiatief werden gerestaureerd of liever gezegd volledig herbouwd, is in deze ‘snelle tijd’ 
wel iets bijzonders. 
 
Hieronder geven we een beknopt overzicht van de typen schepen die voor NAUPAR varen. Wanneer je aan het varen bent, 
kom je deze schepen waarschijnlijk wel tegen. Als je de verschillende typen schepen hebt bestudeerd, kun je ze op het 
water herkennen. Ook bieden we een klein stukje van de geschiedenis van de ontwikkeling van traditionele zeilschepen 
aan. Als je meer wilt weten over de bouw van V.O.C.-schepen kun je naar de Bataviawerf in Lelystad gaan.  
 

4.1 Vaargebied en functie 
Grofweg is de zeilvloot in te delen naar het oorspronkelijke vaargebied van de schepen, zee- en binnenvaartschepen. Er is 
nog een tweede indeling te maken naar functie, namelijk vracht-, visserij- en overige, zoals loods- en marineschepen. In 
vroeger tijden was de scheiding tussen zee- en binnenvaartschepen overigens minder duidelijk dan nu. Stevige schepen die 
oorspronkelijk voor de binnenvaart waren bedoeld, werden als de nood aan de man was, ook gebruikt voor een vrachtje 
over zee naar Scandinavië of Marokko. Of de schippers schakelden na wat aanpassingen aan het schip helemaal over op de 
kustvaart en noemden zichzelf ‘kapitein’. 

 
4.2 Binnenvaart 
Binnenvaartschepen van de vloot zijn bijna allemaal vrachtschepen geweest. Deze typen zijn voor 1920 gebouwd. Na die 
tijd gingen de werven definitief over op het bouwen van motorschepen. Geen reden overigens om de oude zeilschepen af 
te danken. Vooruitstrevende schippers voorzagen hun schepen in de jaren ’20 en ’30 van een verbrandingsmotor (diesel). 
Met een korte mast en een klein zeiltje konden ze zo nog goed concurreren met de motorschepen. De stoommachine heeft 
in de binnenvrachtvaart nooit opgang gemaakt vanwege de prijzige installatie, het feit dat er een machinist nodig was en de 
grootte van zo’n stoominstallatie die ten koste ging van (te) veel vracht. 
 

4.3 Zeevaart 
In de vloot van NAUPAR zijn een aantal schepen die voor de visserij, vrachtvaart en in het loodswezen, op zee werden 
gebruikt. De overgang van zeil- naar motorvaart verliep in de zeevaart ongeveer op dezelfde wijze als in de binnenvaart. Op 
de zeeschepen was echter wel plaats voor een stoommachine zodat eind vorige, begin deze eeuw een duidelijke 
overgangsfase begon. Eerst werden stoomschepen met hulptuig gebouwd, terwijl later de stoommachine verdween en 
werd vervangen door de handiger en eenvoudiger te bedienen verbrandingsmotor.  
 
Vanaf de dertiger jaren hielden de vooruitstrevende Nederlandse kustvaart- en visserijkapiteins grote uitverkoop. Ze 
verkochten hun zeilschepen en stapten over op moderne motorschepen. De schoeners en loggers verdwenen in grote 
getale naar Denemarken, Duitsland en vervolgens naar heel Scandinavië en zelfs de Atlantische Oceaan over, naar de 
Caribische zee. In het Nederlandse ‘Stoommachinemuseum’ in Medemblik kun je informatie opdoen over de werking en de 
historie van de stoommachine. 
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5. Typen schepen 
 
Onderstaande typen schepen voeren in Nederland rond 1900 in de verschillende vaargebieden. In het binnenmuseum van 
het ‘Zuiderzeemuseum’ in Enkhuizen krijg je een overzicht van verschillende typen, die daar tentoongesteld staan. Er zijn in 
de loop van vele jaren wrakstukken van schepen opgegraven die vroeger op de Zuiderzee voeren. Resten van opgegraven 
schepen kun je bezichtigen in het ‘Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie in Lelystad’. 
 

5.1 Klippers 
De klipper (tekening 5) is een sierlijk type binnenvaartschip. Tussen 1890 en 1925 werden de klippers in Nederland 
gebouwd; een zeilschip met snelle zeileigenschappen. De klipper is herkenbaar aan een spitse boeg, platte bodem en 
overhangend achtersteven. Door hun snelle zeileigenschappen werden zij ingezet om etenswaren of andere goederen die 
konden bederven te vervoeren. Tegenwoordig vindt u de klippers in de chartervaart en kunt ook u aan boord van een 
klipper genieten van één of meerdere dagen op de Nederlandse wateren. 

 
5.2 Tjalken 
Tjalken (tekening 6) zijn betrekkelijk vierkante schepen met een bol voor- en achterschip, die oorspronkelijk in hout werden 
gebouwd. Toen eind vorige eeuw ijzer en daarna staal als bouwmaterialen in opgang kwamen, zijn de tjalken in deze 
materialen nagebouwd. Grotere tjalken (grofweg vanaf 25 meter) werden als tweemaster getuigd. Om aan de eisen van de 
geringe diepgang en veel laadvermogen te voldoen, hadden deze schepen een vlakke bodem. Deze schepen werden 
daarom ook wel platbodems genoemd. Door deze platbodems met zwaarden uit te rusten, zijn ze in staat om ook tegen 
wind op te kruisen.  
 
Binnen de ‘familie’ van de tjalken zijn er nog vele typen te onderscheiden. Van de Friese (lage en smalle) skûtsjes die 
tegenwoordig zeer populair zijn als wedstrijdschip, de paviljoentjalken zoals de ‘Antonia Maria’ en de ‘Pelikaan’ tot de 
voorname hektjalken zoals de ‘Eersteling’ en de grote zeewaardige koftjalken. 
 

5.3 Schokkers 
De schokkers (tekening 7) zijn ontworpen als vissersschepen voor de kustwateren. Het zijn rondbodems, die eenvoudig te 
herkennen zijn aan de reusachtige steven. De schokkers in de vloot van NAUPAR zijn de laatst overgebleven schepen van dit 
type. Zij werden oorspronkelijk ontworpen door de marine. Zo is de ‘MD3’ gebouwd voor het ‘korps der torpedisten’. Ze 
werd voornamelijk voor het loods- en reddingswezen op zee gebruikt. De brede, ondiepe, stoere rondvorm met zijn 
reusachtige kielbalk maakt van de schokker een uniek schip. Dankzij de zeewaardigheid, een geringe diepgang en de 
uitstekende zeileigenschappen zijn ze bij uitstek geschikt voor het Nederlandse vaargebied en de kustwateren. 
 
             TEKENING 5        TEKENING 6       TEKENING 7 
 

                                       
                    Klipper                Tjalk                           Schokker 
 

5.4 Kotters 
Visvaartuigen worden met een verzamelnaam kotters (tekening 8) genoemd. Onderscheid wordt gemaakt in één- en 
tweemasters en het land van herkomst. Ieder land met een eigen kust heeft zijn eigen kotters, met eigen lijnen, 
kleurenschema’s en tuigage. Kenmerkende eigenschappen voor de kotters zijn een steile steven en een overhangend 
achterschip. Tot zo’n 23 meter lengte zijn de meeste kotters éénmast getuigd. De grotere werden in verband met de 
handzaamheid tijdens het vissen tweemast getuigd. 
 
Om naar de visgronden te gaan en om na de vangst de verse vis zo snel mogelijk binnen te kunnen brengen, hebben de 
schepen veel zeil nodig. Tijdens het uitzetten en binnenhalen van de netten is er minder zeil nodig. De tweemasttuigage 
heeft het voordeel van een klein achterzeil, dat als steunzeil kan dienen bij het ‘bijliggen’, bijvoorbeeld als de netten 
worden binnengehaald. 
 

5.5 Loggers 
Een logger (tekening 9) is een tweemastvaartuig met rechte steven. De logger is een typisch Nederlandse scheepsvorm. Ze 
werd oorspronkelijk als houten vissersschip langs de Noordzeekust gebouwd. Toen de haringvisserij in het begin van de 
eeuw door stalen stoomloggers en later dieselloggers werd overgenomen, zijn de schepen ook voor de vrachtvaart 
gebruikt. In Scandinavië doen vele loggers tot op de dag van vandaag trouwe dienst en onderhouden lijndiensten tussen 
duizenden eilandjes.  
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5.6 Schoeners 
De schoeners (tekening 10) werden vooral in Groningen gebouwd. Ze zijn voor de leek nauwelijks te onderscheiden van 
zeeklippers. Ten behoeve van de stabiliteit zijn ze wat breder en om het binnenvaartmodel geschikt te maken voor zee zijn 
ze verzwaard. Dankzij een fraai gevormd onderwaterschip kunnen deze schepen, ook zonder zwaarden, tegen de wind 
opkruisen. Het is uiteindelijk de tuigage, waardoor de schoener zich onderscheidt van de klipper. De typische 
schoenertuigage bestaat uit twee masten, waarbij de achterste mast langer of even lang is als de voorste. Grotere 
schoeners worden wel als driemaster getuigd. 
 
De meest originele schoener uit de vloot van NAUPAR, is de ‘Zuiderzee’, een vrachtschoener. Andere schoeners uit de vloot 
hadden veelal een andere functie en zijn nu ‘schoenergetuigd’ als ode aan deze sierlijke zeilvoering. 
 

TEKENING 8                        TEKENING 9                  TEKENING 10 

 
  
                                     

 
 
 
 
                      

 
                Kotter          Logger                      Schoener 
                
In het ‘Rijks Scheepvaartmuseum’ in Amsterdam zijn verschillende scheepsmodellen, schilderijen en voorwerpen op het 
gebied van de scheepvaart te bezichtigen. 
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6. Tuigage 
 
Voordat je zelf gaat zeilen is het handig dat je iets weet van het tuig van het schip. Wanneer je ‘actief’ meezeilt, hoor je te 
weten waar de verschillende onderdelen van het schip voor dienen, al was het alleen maar om de commando’s van de 
schipper te begrijpen. We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste tuigageonderdelen. In de tekening van de 
klipper (tekening 11) zie je hoe de verschillende onderdelen van het schip heten. In de tuigage kun je een onderscheid 
maken tussen staand en lopend want. Het ‘staand want’ is het geheel van draden (meestal staalkabels) dat dient om de 
vaste rondhouten, zoals masten en de boegspriet, te steunen. Wanten geven steun in dwarsscheepse richting. ‘Stagen’ 
steunen langsscheeps. Vanaf de top van de mast loopt de ‘voorstag’ naar de boeg, het want naar de zijkanten van het schip 
en de ‘bakstagen’ naar de achterkant van het schip. In tekening 12 zie je de verschillende stagen weergegeven. 
 

TEKENING 11 
                           

1. Vlak 
2. Zwaard 
3. Zwaardtalie 
4. Huid 
5. Berghout 
6. Boeisel 
7. Achter steven 
8. Roerblad 
9. Bolders 
10. Stuurwiel 
11. Roef (schipperswoning) 
12. Laadruim met luikenkap 
13. Zwaardlier 
14. Vallenlier 
15. Ankerlier 
16. Kluiverboom 
17. Giek 
18. Bokkepoot 
19. Hek-anker 
20. Mast 
21. Rakbanden met kloten 
22. Gaffel 
23. Smeerreep 
24. Vleugel 
25. Grootzeil 
26. Klauwhoek 
27. Piekhoek 
28. Halshoek 
29. Schoothoek 
30. Bovenlijk 
31. Onderlijk 
32. Voorlijk 
33. Achterlijk 
34. Fok 
35. Kluiver     
36. Want (staand) 
37. Fokkeschoot 
38. Grootschoot                    
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Als de ‘boegspriet’ beweegbaar is, dan noem je het een ‘kluiverboom’. De kluiverboom wordt door de ‘kluiverstag’, 
‘waterstag’ en ‘boegstagen’ versteld en op zijn plaats gehouden (zie tekening 12).  

 

            TEKENING 12 
 

1. Bakstag 
2. Want 
3. Voorstag (fokkestag) 
4. Kluiverstag 
5. Waterstag 
6. Boegstag 

 
 

 

 
Het lopend want zijn lijnen en blokken waarmee het tuig gehesen en bediend wordt, hiertoe behoren ‘vallen’ 
waarmee zeilen worden gehesen en gestreken en ‘schoten’ waarmee zeilen worden aangetrokken en gevierd. 
De vallen worden genoemd naar het zeil waar ze voor dienen. Dit geldt niet voor het grootzeil want dat heeft 
twee vallen, een ‘klauwval’ en een ‘piekeval’. Beide zitten vast aan de ‘gaffel’. De klauw van de gaffel zit tegen 
de mast, het andere uiteinde van de gaffel heet piek. 
 
Ook de schoten worden genoemd naar het zeil waar ze voor dienen. De schoten zitten aan de onderkant van de giek 
bevestigd. Zij dienen voor het verstellen van de zeilen. 
 
Op tekening 13 zie je de verschillende lijnen waarmee de zeilen gehesen worden.            
 
 

TEKENING 13                                                                                                      
    

1. Kluiverval 
2. Fokkeval 
3. Klauwval 
4. Piekeval 
5. Kraanlijn (zit vast aan de giek) 

 

 
 
6.1 Het zeil 
De meest gebruikelijke tuigvorm van schepen met één mast is de ‘sloeptuigage’. Deze bestaat uit twee zeilen, achter de 
mast het grootzeil en voor de mast de fok. Wanneer dit zeil aan de voorstag, de draad die de mast naar voren vasthoudt, is 
bevestigd, dan heet het een ‘stagfok’. Een ander tuigvorm met één mast is het ‘kottertuig’, waarbij voor de mast meestal 
twee zeilen worden gevoerd, namelijk de ‘fok’ en voor de fok de ‘kluiver’ op de kluiverboom. De voorzeilen zijn altijd 
driehoekig van vorm. Er zijn schepen met een derde voorzeil boven de kluiver. Dit is de ‘vlieger’. Een schip met twee 
masten heeft een achterzeil, de ‘bezaan’. Schepen met meer dan twee masten komen betrekkelijk weinig voor. In de vloot 
van NAUPAR zijn de ‘Linde’, de ‘Nil Desperandum’ en de ‘Tjerk Hiddes’ voorbeelden van schepen met drie masten. 
 
Het grootzeil heeft vaak verschillende vormen. Wanneer het driehoekig is noem je het een ‘torenzeil’. Als een grootzeil 
vierhoekig is, is de bovenkant gewoonlijk voorzien van een rondhout, dat ‘gaffel’ heet. De traditionele zeilschepen uit de 
vloot van NAUPAR hebben bijna allemaal gaffelzeilen. De onderdelen van het zeil zie je in de grote tekening van de klipper. 
 

6.2 Mast 
Traditioneel is de mast van grenenhout. Een grenen mast is tegenwoordig erg moeilijk te krijgen en is erg zwaar, hetgeen 
vooral bij kleine en korte schepen een bezwaar kan zijn. Er wordt vaak een vuren mast (larix) gebruikt, die echter minder 
sterk is dan een grenen mast. 
Een ‘steekmast’ rust op de kiel en vinden we vooral bij zeeschepen die geen bruggen hoeven te passeren, zoals 
vissersschepen. Deze mast kan niet draaien, maar kan indien nodig met behulp van een kraan worden weggenomen. 
 
Een ‘strijkbare’ mast, die je kunt strijken, staat altijd in een zwaar uitgevoerde mastkoker, die van achteren dicht en van 
voren open is. De mast moet ruim in zijn koker staan. De mast draait rond een zware bout. De mast is verzwaard met een 
contragewicht, zodat er bij het strijken steeds evenwicht is. Wanneer de mast achterwaarts gestreken wordt, geeft de 
verzwaarde mastvoet tegenwicht. 
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7. Schipsuitdrukkingen en begrippen aan boord 
 
Aan boord van een schip worden veel begrippen gebruikt, die een landrat niks zeggen. Om de wereld van de zeevaart te 
leren kennen en misverstanden te voorkomen is het goed om je nu al een beetje in te leiden in de scheepsuitdrukkingen. 
De volgende lijst kan daarbij helpen: 
 
Bakstag   Touw die de mast zijwaarts naar achteren steunt. 
 
Berghout  Zware plank, die over de lengte van de scheepswand gemonteerd is om deze te steunen. 

 
Bezaan  Vierhoekig zeil, dat bij de binnenschepen met 2 masten aan de achterste mast vastzit. 

 
Bolder   Zwaar houten klamp of een stalen constructie op het voor- en achterdek om het schip mee aan te 

leggen of te slepen. 
 

Boom  Rondhout, dat wordt gebruikt om een zeil langs het schip aan de onderkant uit te hangen. 
 

Dirk   Zie kraanlijn. 
 
Fok  Driehoekig zeil dat aan de voorstag vastzit. 
 
Fokkeloet  Dun rondhout die aan het eind gesplitst is. Dit wordt gebruikt om de fok voor de wind op de loefzijde te 

behouden. 
 

Gaffel Rondhout dat met een gesplitst uiteinde langs de mast kan bewegen en waaraan het grootzeil aan de 
bovenzijde bevestigd is. 
 

Giek   Rondhout aan de onderkant van de mast waar het grootzeil op bevestigd wordt. 
 
Gangboord Deel van het dek langs de reling (looppad). 
 
Grootzeil  Vierhoekig zeil, dat door de gaffel en de mast op spanning gehouden wordt. 
 
Hanepoot  Systeem van touwen dat de gaffel op zijn plaats houdt. 
 
Helmstok  Lange houten balk waarmee het roer bediend wordt. 
 
Kleed   Zeildoek wat over de luiken bevestigd wordt. 
 
Kluiverboom  Rondhout dat aan de voorkant van het schip uitsteekt. 
 
Kluiver   Driehoekig zeil dat op de kluiverboom zit voor de fok. 
 
Kraanlijn  Touw dat vanaf het einde van de boom over een rol in de mast naar het dek loopt en dient voor het 

optrekken van het zeil. 
 

Loopplank  Plank om van de wal aan boord te komen. 
 
Luik   Opening om in het dagverblijf te komen. 
 
Mastkoker  Twee houten of ijzeren platen die op het dek omhoogsteken waarop de mast draaibaar bevestigd is. 

 
Overloop  IJzeren stang dwars over het schip, waaraan de lijnen van de zeilen vrij heen en weer kunnen bewegen. 

 
Pikhaak   Lange stok met een haak die dient om het schip van de wal af te houden. 
 
Reven  Het zeiloppervlakte verkleinen door het zeil in te binden. Dit gebeurt wanneer de wind te sterk wordt. 

 
Roef   Woonruimte voor de schipper. 
 
Ruim   Dagverblijf. 
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Schoot  Lijn waarmee de zeilen in de goede positie gehouden wordt (grootschoot, fokkeschoot enz.). 
 

Stag  Touw of staaldraad waarmee de mast naar voren of naar achteren ondersteund wordt. 
 
Steng   Rondhout om de mast mee te verlengen. 
 
Stootklamp  Zie zwaard. 
 
Strijkklamp Zie zwaard. 
 
Talie  Takel met 2 of meer rollen om zware zeilen of bomen makkelijker te kunnen bedienen. 

 
Vaarboom  Lange stok om het schip te duwen. 
 
Vlieger   Driehoekig zeil dat aan de top van de voorste mast vastzit. 
 
Want   Touwwerk dat de mast zijwaarts ondersteunt. 
 
Zandloper  Onderste rand van het zwaard, vaak met ijzer beslagen. 
 
Zwaard   Houten schild aan de zijkant van een schip om het afdrijven van een schip te verkleinen. Het zwaard is 

met een zwaardhout aan het schip bevestigd. Met de zwaardloper wordt de stand van het zwaard 
geregeld. De strijkklamp begeleid het zwaard onder water. Aan de romp voor het zwaard is een 
stootklamp bevestigd om het zwaard te beschermen. 
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8. Begrip van het zeilen 
 
Voordat we zelf ‘actief’ gaan zeilen is een stukje theorie van de principes van het zeilen niet overbodig. De theorie die je 
opdoet kun je tijdens het zeilen in de praktijk proberen te brengen. 
 

8.1 Koersen ten opzichte van de wind 
Om te kunnen zeilen is er natuurlijk wind nodig. Als we zeilen is het belangrijk dat we weten wat we moeten doen bij de 
verschillende windrichtingen (tekening 14).  
 
Als de wind recht van achteren komt, zeilt het schip voor de wind. Als het grootzeil daarbij over bakboord staat, heet de 
koers ‘voor de wind over bakboord’. Staat het grootzeil over stuurboord, dan spreek je van ‘voor de wind over stuurboord’. 
Bij dit ‘vóór de wind’ zeilen moet de giek zover mogelijk naar buiten staan en de fok dan liefst over de andere boeg, zodat 
ze zoveel mogelijk wind vangen. Een schip dat de wind loodrecht van opzij heeft, vaart ‘halve wind’. Dat kan dan ‘halve 
wind over stuurboord’ of ‘halve wind over bakboord’ zijn. Komt de wind schuin van achteren, dan spreek je van ‘ruime 
wind’ of ‘bakstagwind’. Alle koersen tussen vóór de wind en halve wind heten dus ruime wind. Komt de wind schuin van 
voren, dan spreek je van ‘aan de wind’. Als je vanuit een aan-de-windse koers steeds verder naar de wind toe draait, zul je 
de schoten steeds verder aan moeten trekken. Op een gegeven moment gaan de zeilen klapperen. Deze koers heet ‘in de 
wind’, je hebt nu geen druk meer in de zeilen, je raakt vaart kwijt en je hebt geen druk meer op het roer. Het schip wordt 
onbestuurbaar. 
  
TEKENING 14 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Oploeven en afvallen 
Oploeven is het draaien met de kop van de boot naar de wind toe, dus naar de loef. Dat doen we niet alleen met het roer, 
maar ook met behulp van de zeilen. Als we de grootschoot (lijn met blokken, waarmee de stand van het grootzeil kan 
worden geregeld) aantrekken en de fok laten vieren, wordt de druk van de wind op het achterschip groter en gaat het schip 
oploeven. Vier eerst de fok en trek daarna het grootzeil aan, omdat het schip tijd nodig heeft om met het draaien te 
beginnen. Afvallen is het draaien met de kop van de boot van de wind af, naar lij. We beginnen met het laten vieren van het 
grootzeil en zo nodig het aantrekken van de fok. De druk van de wind op het achterschip wordt kleiner, het schip gaat 
afvallen. Omdat de meeste schepen ‘loefgierig’ zijn, dit betekent dat ze uit zichzelf naar de wind toe willen, gaat afvallen 
minder gemakkelijk dan oploeven. Het hangt van de draaisnelheid af hoe snel de schoten moeten worden gevierd. Als 
zowel de fok als het grootzeil zijn aangetrokken, heffen beide draairichtingen elkaar op. De beide tekeningen hieronder 
verduidelijken het oploeven en het afvallen. 
 
TEKENING 15              TEKENING 16 
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8.3 Kruisen en overstag gaan 
Als we een boven de wind gelegen punt willen bereiken, dan moeten we recht tegen de wind in varen om er te komen. Dat 
lukt natuurlijk alleen op de motor. Als we willen zeilen, zullen we een zig-zag koers moeten varen waarbij we steeds zo 
hoog mogelijk aan de wind varen, de kop van de boot naar loef. Deze vaarwijze heet ‘kruisen’ (tekening 17). Het verleggen 
van de ene boeg over de andere boeg is noodzakelijk. Bij deze manoeuvre gaan we dóór de wind, we gaan ‘overstag’. 
Tijdens de manoeuvre van overstag gaan verandert aan boord zoveel, dat dit niet mag gebeuren zonder een waarschuwing 
en op commando. Het grootzeil komt van de ene boeg over naar de andere en de giek (daar waar het zeil aan de onderkant 
aan bevestigd is) gaat over de hoofden van de bemanning heen. Ook de fokkeschoten moeten vlot worden bediend, zodat 
alle schoten op tijd weer vastzitten. De gang van zaken is als volgt: 

1. Eerst moet ervoor worden gezorgd dat het schip hoog aan de wind varend een flinke snelheid krijgt. De 
schipper geeft het commando: “Klaar om te wenden?” Wanneer iedereen er klaar voor is roept hij: “Ree”. 

2. Dan viert de fokkenist de fokkeschoot iets op en drukt de roerganger tegelijkertijd de helmstok naar lij. Beide 
handelingen zorgen ervoor dat het schip oploeft. 

3. Wanneer de kop recht in de wind ligt, gaat de fokkeschoot zo nodig weer vast. De fok komt vervolgens ‘bak’ 
te staan en werkt er zo aan mee dat de kop sneller door de wind gaat. 
 
TEKENING 17 - Kruisen tegen de wind 

 
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          
4. De fok mag niet langer dan strikt noodzakelijk worden bakgehouden, want een zeil dat bak staat werkt 

remmend. Tijdig, voordat het schip te ver kan doordraaien, maak je de fokkeschoot aan de nieuwe loefzijde 
los en laat je hem via de overloop naar de andere kant gaan en beleg je hem aan de nieuwe lijzijde, zo dat 
het zeil niet meer klappert. 

5. Het lijzwaard moet dan op het juist tijdstip worden neergelaten, namelijk net als het schip van plan is zijn 
schouder tegen het zwaard te zetten. De grootschoot gaat naar de andere kant en op dat moment moet de 
bakstag aan de loefzijde worden vastgemaakt en moet de bakstag aan de lijzijde worden losgemaakt, voordat 
de giek of het grootzeil daar tegenaan komen. 

6. Als laatste wordt het zwaard aan de loefzijde opgehaald. 
 
Op tekening 18 zie je het overstag gaan en kruisen bij twee verschillende windrichtingen. 
 
TEKENING 18 
 

 
     Wind evenwijdig aan het vaarwater        Wind schuin ten opzichte van het vaarwater 
 
* Overstag gaan 
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8.4 Gijpen 
Wanneer een schip dat vóór de wind zeilt afvalt, lopen we grote kans dat de wind van de verkeerde kant in het grootzeil 
valt. Het gevolg hiervan is, dat het zeil met een klap overslaat. Dit heet een ‘klapgijp’. Zo’n onverwachte gijp kan gevaarlijk 
zijn, zeker als er veel wind staat. Soms breng je het grootzeil, op een voor de windse koers, zelf van de ene boord naar de 
andere. Hiervoor kun je twee redenen hebben. Je wilt of moet, terwijl je voor de wind vaart, je koers veranderen naar lij. 
Een andere reden kan zijn dat de windrichting verandert maar dat je dezelfde koers wilt blijven varen. In beide gevallen ga 
je zo te werk: 

1. Zorg ervoor dat je voor de wind vaart (en ga verzitten naar lij). 
2. Je geeft, net als bij het overstag gaan, een waarschuwing: “Klaar voor de gijp?” en als je echt gaat gijpen roep 

je: “Gijp!” 
3. Met twee handen haal je de schoot helemaal in. 
4. Als het grootzeil midscheeps net gepasseerd is, laat je de schoot vieren tot het zeil weer helemaal uitstaat. 

 
In tekening 19 zie je gijpen mét en zonder koersverandering uitgelegd. 
 
TEKENING 19   
 

Gijpen zonder koersverandering   
          Gijpen mét koersverandering (gedwongen gijpen) 

 
8.5 Aan de wind zeilen 
Wanneer we ‘voor de wind’ varen, duwt de wind tegen het zeil en blaast het schip vooruit. Bij andere dan deze ‘voor-de-
windse’ koers wordt het ingewikkelder. Dan hebben we te maken met onderdruk en overdruk. Hieronder wordt uitgelegd 
hoe dit precies werkt. 
 
Doordat het zeil bol staat moet de lucht aan de voorzijde van het zeil een grotere afstand afleggen dan aan de achterzijde. 
Door de grotere luchtsnelheid (de lucht aan de bolle zijde doet even lang over het afleggen van een langere afstand) 
ontstaat er aan de achterkant van het zeil een onderdruk. In tekening 20 is de onderdruk aangegeven met een -, en aan de 
voorkant van het zeil is dan de overdruk met een + aangegeven. Het gevolg hiervan is een kracht die loodrecht op het zeil 
werkt. Deze kracht F, ook wel ‘lift’ genoemd is te ontbinden in een kracht F1 in de vaarrichting die voor de voortstuwing van 
het schip zorgt en een kracht F2 die juist in de dwarsrichting van het schip werkt, zie tekening 21. Deze kracht veroorzaakt 
dat het schip zijdelings afdrijft. Dit zijdelings afdrijven heet ‘verlijeren’. Dit effect wordt bij platbodemschepen tegengegaan 
door aan de lijzijde het zwaard naar beneden te laten zakken in het water. Het schip wordt tegen het zwaard aangedrukt en 
krijgt op deze wijze in zijdelingse richting meer weerstand. Naarmate het schip meer voor de wind vaart (een ruimere 
koers) wordt het verlijeren minder. Helemaal voor de wind kan het zwaard dan ook worden opgetrokken. 
 
TEKENING 20                                   TEKENING 21 



 

Copyright NAUPAR 2009                                           Praktische zeilgids voor docenten en ouders. Deel 2. 21 

 

 

9. Schiemanswerk 
 
Het begrip ‘schiemanswerk’ is afgeleid van het werkwoord ‘schiemannen’. Schiemannen is het verrichten van 
herstelwerkzaamheden aan het touwwerk van een schip. 
 
Touw vervult aan boord van een zeilschip een belangrijke plaats. Er wordt touw gemaakt van verschillende grondstoffen, 
natuurlijke vezels, zoals hennep, mannilla, katoen, sisal en kokos. Tegenwoordig worden ook vaak synthetische materialen 
gebruikt als polyamide, polyetheen en polypropeen. 
 
Touw wordt nog altijd op dezelfde manier samengesteld (tekening 22). Vezels worden rechtsom gedraaid tot garens, garens 
worden linksom gedraaid tot strengen. Hierna zijn drie mogelijkheden: 

 Wantslag, drie strengen rechtsom geslagen; 
 Kabelslag, drie strengen linksom geslagen; 
 Kardeelslag, vier strengen rechtsom geslagen. 

 
TEKENING 22 

 

 
 
Hoe touw wordt gemaakt kun je zien in het ‘Zuiderzeemuseum’ in Enkhuizen. Daar worden dagelijks demonstraties 
gegeven van het ‘touwmaken’. 
De maten van het touw worden uitgedrukt in centimeters die de omtrek ervan aangeeft. Touw dunner dan 4 centimeter 
heet ‘lijn’, als het dikker is dan 4 centimeter, noemt men het ‘tros’. Aan boord heet een stuk touw een ‘end’ en het eind van 
een end heet de ‘tamp’. De groeven tussen de kardelen heten ‘tieren’. Het touwwerk aan boord moet met zorg worden 
behandeld. Het uiterlijk van een schip wordt ongunstig beïnvloed door slordig touwwerk.  
 

9.1 Beleggen 
Het vastmaken van vallen, schoten, landvasten en springen heet ‘beleggen’. Op tekening 23 zie je hoe je een tros belegt op 
een meerpaal. 
 



 

Copyright NAUPAR 2009                                           Praktische zeilgids voor docenten en ouders. Deel 2. 22 

 

9.2 Opschieten 
Nadat trossen en lijnen zijn vastgemaakt, moet het overblijvende 
deel ervan worden opgeruimd, dit heet ‘opschieten’. Vallen en schoten moeten altijd direct worden opgeschoten, zodat er 
altijd gevierd kan worden zonder dat er een knoop in zit. Voor zeer lange einden wordt het op dek liggend touw opgerold in 
een kuil. Voor kortere einden kan het worden opgeschoten en opgehangen zoals op tekening 24 te zien is. 
 
TEKENING 23                                  TEKENING 24 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
9.3 Steken en knopen 
Het principe van een goede knoop is dat hij nooit losgaat maar altijd los te maken is. Een ‘platte knoop’ is bijvoorbeeld 
makkelijk los te maken. 
 
Een ‘schootsteek’ kan meer kracht hebben dan een platte knoop, maar de schootsteek kan toch nog losschieten. De 
dubbele schootsteek wordt gebruikt om een dunne lijn op een dikke lijn te zetten. Hij ziet er ook fraaier uit omdat de tamp 
korter is dan bij de gewone schootsteek. 
 
TEKENING2 - Platte knoop           TEKENING 26 - Dubbele schootsteek  
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Met een ‘mastworp’ zetten we een eind vast op een rond stuk hout, bijvoorbeeld om stootwillen vast te maken aan de 
reling. Om een oog aan het eind van een tros te leggen gebruiken we de ‘paalsteek’. Dit oog kunnen we dan om een bolder 
leggen. 
 
TEKENING 27 - Mastworp           TEKENING 28 – Paalsteek 
 
         
 
 
 
 
 
 
Om te voorkomen dat een touw uit een blok schiet, gebruiken we als ‘stopper’ een ‘achtknoop’. Deze is gemakkelijk los te 
krijgen in tegenstelling tot de ‘halve steek’ die, als hij eenmaal is aangetrokken, niet meer los te krijgen is..De laatste steek 
is een ‘slipsteek’ die, als je aan de tamp trekt, losschiet. Een slipsteek wordt gebruikt om een lijn tijdelijk vast te zetten. 
 
TEKENING 29 - Achtknoop (tijdelijke verdikking in een end)       TEKENING 30 -   Slipsteek 
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9.4 Meettabel 
Hoe meet men de snelheid van het schip? 
Aan boord worden 2 tekens met een afstand van 5.15 meter neergezet. Wanneer men nu een drijvend voorwerp bij punt A 
over boord gooit en de tijd meet tot het voorwerp bij punt B is kan men uit de tabel de snelheid in knopen aflezen. 
 
MEETTABEL 
 

Tijd in sec Snelheid in knopen 

10,00 1,00 

8,00 1,25 

7,00 1,43 

6,00 1,66 

5,00 2,00 

4,50 2,22 

4,00 2,50 

3,50 2,86 

3,25 3,07 

3,00 3,34 

2,75 3,64 

2,50 4,00 

2,25 4,45 

2,00 5,00 

1,75 5,72 

1,50 6,68 

1,25 8,00 

1,00 10,00 

 
Als afstand kan ook het viervoudige van 5.15 dienen. Bij een willekeurige afstand kan men met behulp van de 
onderstaande formule zelf een tabel maken. 
 
Snelheid   2 x L 
in knopen  =      ---------------- waarbij L de afstand van A naar B is 

tijd in sec. 
 

1 knoop = 1 Engelse zeemijl / uur 
1 zeemijl = 1.853 km/uur = 0.5147 m/sec. 
1 zeemijl = 1 meridiaanminuut 
 
 

9.5 Takeling 
De gewone ‘takeling’ (tekening 31) dient om het uitdraaien van een end tegen te gaan. De takeling wordt met zeilgaren 
gelegd, tegengesteld aan de draaiing van de tros. 
 
TEKENING 31 

 
 
De ‘kruistakeling’ (tekening 32) heeft het voordeel dat hij niet meer van de tamp afschuift. 
 
TEKENING 32 
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9.6 Oogsplits 
 
Om een vast oog aan het eind van een touw te krijgen maken we een ‘oogsplits’. 
 
Oogsplits in een driestrengs end, dient om een vast oog in een end te splitsen. Na het begin minstens twee keer 
doorsplitsen; kunstvezel driemaal 
 
TEKENING 33 
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10. Navigatie 
 
De plaatsbepaling op het water is heel anders dan op het land. Er zijn geen borden, wegen of dergelijke. Hoe verder je van 
het land komt, hoe moeilijker het wordt. De basisinstrumenten die we gebruiken bij het navigeren zijn het kompas 
waarmee we de richting van het schip kunnen bepalen, het log waarmee we de afstand en de snelheid kunnen bepalen en 
bij veel schepen tegenwoordig ook de GPS (Global Positioning System), die de positie nauwkeurig bijhoudt.    

 
10.1 Het kompas 
Met een kompas kun je niet alleen de koers bepalen die het schip vaart, maar je kunt ook peilingen nemen van kenmerken, 
bijvoorbeeld een kerktoren aan de wal en zo de positie van het schip bepalen. De werking is je waarschijnlijk wel bekend, 
namelijk dat een vrij opgehangen magneetnaald naar het magnetische noorden wijst. De in graden en dikwijls ook in 
streken verdeelde roos draait dus schijnbaar (in werkelijkheid draait het schip) in de met vloeistof gevulde kompasketel. Er 
zijn echter twee afwijkingen die genoemd worden: 

 De magnetische Noordpool, waar het kompas zich naar richt is niet naar de ware Noordpool. Dit veroorzaakt een 
kompasafwijking die ‘variatie’ wordt genoemd. Deze afwijking varieert per gebied. In Nederland is deze slechts 
een paar graden; 

 In de omgeving van ijzerhoudende voorwerpen wordt het magnetisch veld vervormd. De kompasafwijking die 
daardoor ontstaat wordt ‘deviatie’ genoemd. Deze afwijking komt op ieder stalen schip voor en is bij de schipper 
bekend. 
 

TEKENING 34 - Magnetisch vloeistofkompas 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op tekening 34 zie je een magnetisch vloeistofkompas. De vloeistof zorgt voor demping van de bewegingen van het schip, 
waardoor de kompasroos rustig reageert. 
 

10.2 Plaatsbepaling 
Als op de wal twee of meer herkenningspunten te zien zijn die ook op de kaart staan, dan is er een plaatsbepaling mogelijk 
met een zogenaamde ‘kruispeiling’. 
 
Stel dat je zowel de kerktoren van Volendam als die van Edam kunt zien. Neem op beide punten een peiling en noteer de 
richtingen die je hebt afgelezen. Op de kaart teken je nu een lijn die begint bij de Volendammer toren en die de richting 
heeft die je hebt opgemeten. Hierbij maak je gebruik van de windroos op de kaart. Eenzelfde lijn teken je uitgaande van de 
Edammer toren. Het schip bevindt zich dan op het snijpunt van de beide lijnen. Probeer het eens! Als het niet lukt, kan de 
schipper je helpen. 
 

10.3 Afstand en vaarsnelheid 
Op de landkaarten staat een schaalverdeling af te lezen in kilometers, maar dat is in de scheepvaart een weinig gebruikte 
term. Bij het navigeren wordt meestal in ‘zeemijlen’ gerekend (1 mijl = 1.852 m). Hoe groot een zeemijl is op de kaart, kun 
je eenvoudig afmeten aan de zijkant van de kaart. Eén minuut is precies één zeemijl, dus één graad is 60 zeemijlen. De 
vaarsnelheid wordt vaak uitgedrukt in ‘knopen’. Eén knoop is één zeemijl per uur. 
 
TEKENING 35 
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Een ‘log’ meet de afgelegde weg door het water. Een veelgebruikt log is het ‘patentlog’, die je op tekening 35 ziet. Er wordt  
een vinnetje door het water gesleept aan een dunne lijn, die met het andere uiteinde aan het logklokje is verbonden. 
Wanneer het schip vaart zal het vinnetje draaien en deze beweging via de scheepslijn overbrengen op het telwerk in het 
logklokje, dat dan de afgelegde weg door het water aanwijst.  
 
Je kunt door een eenvoudige berekening de gemiddelde snelheid die het schip heeft gevaren uitrekenen. Je deelt de 
afstand die het schip heeft gevaren door de tijd die het schip daar over heeft gedaan. Zo krijg je de gemiddelde snelheid. 
 
Een zeer eenvoudige manier om de snelheid van het schip op een bepaald moment te bepalen gaat als volgt:  
Je gooit op het voorschip een lucifer in het water en drukt tegelijkertijd een stopwatch in. Als de lucifer bij het achterschip is 
aangekomen lees je de tijd af. Als je de lengte van de boot weet kun je zo uitrekenen hoe hard het schip vaart. Probeer het 
maar eens! 
 

10.4 Logboek/dagboek 
Op elk schip houdt de schipper een logboek bij. Ook voor de groep is het prettig om een logboek bij te houden, 
dan heeft men later alle herinneringen bij de hand. 
 
In een logboek staan notities, die met het schip, zeilen en water te maken hebben. 
In het dagboek daarentegen beschrijft men de persoonlijke ervaringen en voorvallen op. 
 
Indeling logboek:     Indeling dagboek: 
- Route die gevaren wordt    - Opstaan 
- Doel van de dag    - Maaltijden 
- Afvaart- en aankomsttijden   - Activiteiten 
- Weer :  - windrichting    - Bezienswaardigheden 
- windkracht    - Episoden 
- neerslag     - Foto’s, plaatjes en tekeningen 
- zon     - Karikaturen 
- bewolking     - Moppen 
- Temperatuur     - Commentaar 
- Zeilrichting (met tijden)    - Persoonlijke ervaringen en gedachtes 
- Zeilgedrag 
- Bakens 
- Technische onderdelen 
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11. Voorrangsregels voor zeilschepen onderling 
 
Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is vastgesteld in 1984 krachtens de Wet van 1891: “houdende bepalingen tot 
voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk die voor de scheepvaart openstaan”. Het BPR 
geldt op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, met uitzondering van enkele vaargebieden. 
Hier behandelen we de reglementen niet zo uitgebreid. We beperken ons tot de regels voor de zeilschepen onderling. 
 
De verkeersregels op het water zijn anders dan in het gewone verkeer. De regels op het gebied van voorrang zijn afhankelijk 
van de koersen die gevaren worden. 
 

11.1 Vaarregels Nederland 
Deze verkeersregels gelden op alle binnenwateren en grote waterwegen. 
1. Een schipper moet minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van de benodigde papieren. 
2. Twee schepen, die elkaar tegemoet komen, moeten beide naar stuurboord (rechts) uitwijken. 
3. Beroepsscheepvaart heeft voorrang. 
4. Bij kruisende koersen heeft een schip aan stuurboord land en kan daardoor niet uitwijken, daardoor moet de ander 
wijken. 
5. Zeilboten verkrijgen voorrang van motorschepen. 
6. Een groot schip vanaf 15 meter heeft voorrang. 
7. Schepen die van stuurboord naderen hebben voorrang. 
8. Zeilschepen die de zeilen over bakboord hebben, hebben voorrang. 
9. Van de regels kan altijd afgeweken worden om een aanvaring te voorkomen. 
 

11.2 Soorten koersen 
Op het water kennen we drie soorten koersen: 
‘Tegengestelde koersen’ als twee schepen elkaar recht van voren naderen. Wanneer een schip een ander schip schuin van 
achter nadert, dan spreken we van ‘oplopende koersen’. In alle andere gevallen spreken we van ’kruisende koersen’. 
 

11.3 Gedrag bij tegengestelde koersen  
Hoofdregel: 
Als twee schepen recht tegen elkaar in sturen, wijken beide naar stuurboord, zodat ze elkaar aan bakboord passeren. In 
geval van twijfel over kruisende koers of recht tegen elkaar insturen, moet men zich als tegenligger gedragen. 
 
Het is belangrijk dat je weet dat grote zeilschepen zich onderling gedragen als kleine zeilschepen (een groot zeilschip is 
langer dan 20 meter). 
 
Voor kleine zeilschepen geldt: 

- Een klein schip wijkt voor een groot schip, het grote schip houdt koers en snelheid. 
- Een klein motorschip wijkt voor een klein zeilschip, en ieder door spierkracht voortbewogen schip. 
- Een door spierkracht voortbewogen schip wijkt op zijn beurt voor een klein zeilschip. 
- Een klein zeilschip met de zeilen over stuurboord wijkt voor een klein zeilschip met de zeilen over bakboord. 

 
11.4 Gedrag bij kruisende koersen 
Hoofdregel 
Bij kruisende koersen wijkt een klein schip in principe voor een groot schip. 
 
Voor kleine schepen geldt: 
1. Een niet-zeilend, klein schip en een klein, zeilend schip; 

- Als het niet-zeilende schip ‘stuurboordwal’ houdt of de stuurboordzijde van een betonde vaargeul, moet 
bij kruisende koersen het zeilende schip wijken. 

- Als het kleine, niet-zeilende schip geen stuurboordwal houdt, moet bij kruisende koersen het niet-
zeilende schip wijken voor een zeilend schip. 

 
TEKENING 36 
Kruisende koersen; een klein, zeilend schip A en een klein schip B, dat stuurboordwal houdt; A moet wijken 
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TEKENING 37 
Kruisende koersen; het kleine schip B houdt geen stuurboordwal en moet wijken voor klein,zeilend schip A 
 
 
 
 
 
 
 
2. Twee kleine, zeilende schepen onderling; 

- Als één van de kleine, zeilende schepen stuurboordwal houdt, moet het andere schip wijken. 
- Als geen van de twee schepen stuurboordwal houdt, wijkt het schip dat over stuurboord zeilt voor het 

schip dat over bakboord zeilt. 
- Wanneer geen van de schepen stuurboordwal houdt en beide liggen over dezelfde boeg (beide liggen 

over stuurboord of over bakboord) dan wijkt het loefwaartse schip. Dus het schip met de meest ruime 
koers ten opzichte van de wind moet wijken. 

 
TEKENING 38                                                   TEKENING 39                                                 TEKENING 40 
Kruisende koersen; B houdt                          Kruisende koersen; er is geen wal; A ligt                       Kruisende koersen; A en B 
stuurboordwal; A moet wijken                     over stuurboord; B over bakboord;                                liggen over stuurboord,  
                                                                    A moet wijken                     B moet wijken 

 
  
 
 
  

 
 
 

 
11.5 Gedrag bij oplopende koersen 
Hoofdregels 
De oploper moet bij het oplopen en voorbijlopen (inhalen) wijken voor het opgelopen schip. 
Het opgelopen schip is verplicht het voorbijlopen te vergemakkelijken door tijdig snelheid te verminderen en de oploper 
zoveel mogelijk ruimte te geven. 
Het is verboden op gelijke hoogte te blijven als andere schepen daar last van hebben. 
Het oplopende schip moet naar bakboord uitwijken (links inhalen).  
 
TEKENING 41 - Oploper A moet naar bakboord uitwijken. Opgelopene B moet het oplopen vergemakkelijken (ruimte geven 
en snelheid minderen) 

 
 
 
 
 
 

Voor kleine schepen geldt: 
- Als de oploper een klein zeilend schip is, dan moet dit schip het opgelopen kleine schip zo mogelijk 

ruimte geven om de oploper bovenwinds te laten passeren. 
- Als een klein, zeilend schip dat voor de wind of met ruime wind zeilt, opgelopen wordt door een ander 

klein schip, dan moet het zeilende schip bij gevaar voor aanvaring medewerking verlenen om aan de loef 
voorbijgelopen te worden. 

 
TEKENING 42 - B en C geven ruimte aan oploper A  TEKENING 43 - B  wijkt voor oploper A naar de wal  

waarnaar zijn zeil uitstaat 
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12. Werking van de sluizen en de betekenis van de verlichting 
 
Een sluis houdt twee waterhuishoudens van verschillend niveau in stand. Als je dus een sluis passeert weet je dat je met het 
water omhoog gaat of zakt. Dat kan variëren van een paar centimeter tot wel 6 meter. Je kunt als je de sluis invaart meteen 
zien of je gaat stijgen of gaat zakken. Als de zijkant boven de waterlijn droog is zul je zakken, het water is al op zijn hoogste 
punt. Is de zijkant nat dan zul je stijgen en vaak kun je zien hoeveel je gaat stijgen.  
 
De sluisdeuren staan als ze gesloten zijn in een V-vorm op elkaar. De punt van de V wijst altijd naar het hoge waterniveau 
omdat daar de deuren door de waterdruk gesloten blijven. Als je de sluis invaart, vaar je zoveel mogelijk naar voren en hoor 
je van de sluismeester aan welke kant je moet afmeren. De schipper zal je instrueren aan welke kant er stootwillen 
(stootkussens) moeten worden gebruikt. Gebruik van autobanden is in een sluis verboden, omdat, als ze losraken van het 
schip, deze in het water blijven zweven en mogelijk tussen de deuren terecht kunnen komen. 
 
Op tekening 44 is een bovenaanzicht van een sluis in bedrijf weergegeven. 
 
TEKENING 44 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verlichting is meestal aan beide zijden van de invaart aangebracht maar soms ook maar aan één kant. Als de sluis in 
werking is en aan beide zijden brandt een rood licht dan is invaart en uitvaart verboden. Wanneer zowel aan de linker- als 
aan de rechterzijde een rood licht en een groen licht hieronder brandt, dan is de invaart verboden maar duurt het niet lang 
meer voordat het is toegestaan. Een groen licht aan beide zijden geeft aan dat invaart is toegestaan. 
 
Als de sluis buiten bedrijf is en aan de linkerzijde en de rechterzijde branden twee rode lichten onder elkaar, dan is invaart 
verboden en is de sluis (tijdelijk) gesperd. Wanneer er twee groene lichten branden, is de sluis open voor invaart. 
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13. Afmeren en afvaren 
 
Als je het schip hebt aangelegd en je gaat weg of je blijft erin slapen, is het nodig het schip goed vast te leggen. Dit heet 
‘afmeren’. Hiervoor gebruik je ‘landvasten’. Je kunt de landvasten op verschillende plaatsen vastmaken. Voor op het schip 
zitten de voorlandvasten en achter op het schip zitten de achterlandvasten. De lijnen moeten minstens zo lang zijn als de 
boot zelf want het gevaar bestaat dat wanneer je de boot met te korte landvasten vastlegt, de boot gaat zweven bij laag 
water, of volloopt en onder water komt bij hoog water. In de tekeningen 45 en 46 zie je hoe je het vastleggen wel, en niet 
moet doen.  
 
In verband met veranderde windrichting en golfslag, kun je de boot het beste vastleggen met een kruislijn, een ‘spring’. De 
landvast leg je met drie of vier slagen om een bolder, deze vangen de kracht op die het schip uitoefent. Om te voorkomen 
dat de landvast loslaat zet je na de laatste slag een halve steek zodat je de tros zelf wel snel kunt losmaken.  
 
Wanneer de wind tijdens het afmeren van voren komt, maak je eerst de voorlandvast vast, daarna de achterlandvast en 
tenslotte de achterspring. Wanneer de wind van achteren komt maak je eerst de achterlandvast en daarna de voorlandvast 
vast. Als laatste wordt de voorspring vastgemaakt. 
 
Bij het afvaren moet je weer goed op de windrichting letten en de volgorde van het losmaken van de landsteven en de 
springen aanpassen. Eerst worden de slap hangende trossen verwijderd, vaak wordt de spring nog gebruikt bij het afvaren. 
De schipper kan je dat dan aan boord eenvoudig in praktijk uitleggen. 
 
TEKENING 45                                              TEKENING 46 
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14. Weer, wolken en wind 
 
Zeilen en het weer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wind is voor de zeiler het allerbelangrijkste weerselement, 
maar ook de andere weerselementen mogen niet vergeten worden. Denk hierbij aan de temperatuur, neerslag en 
bewolking. De wetenschap die zich bezighoudt met het weer en alles wat daarmee samenhangt, is de meteorologie. In 
Nederland is het KNMI het belangrijkste instituut op dit gebied.  
 
Het voorspellen van het weer is vooral in onze streken een moeilijke zaak omdat het weer nogal wisselvallig is. Voor de 
scheepvaart is een betrouwbare weersverwachting van levensbelang. Weerberichten worden op gezette tijden uitgezonden 
op Radio 1, 2, 3 en 4. Ook radio Scheveningen geeft iedere dag het weerbericht voor de scheepvaart door.  
 
Een goede schipper gaat niet alleen af op het weerbericht dat op de radio wordt uitgezonden. Door zelf waarnemingen te 
doen vergroot hij zijn inzicht in het weerbeeld. Hiervoor is wel enige kennis en inzicht in de verschillende aspecten van het 
weer noodzakelijk. Door aan boord de windrichting, luchtdruk en de wolken in de gaten te houden, krijg je een beter inzicht 
in de weersontwikkeling en de positie waarin het schip zich ten opzichte van de weerssystemen bevindt. 
 

14.1 Atmosfeer 
Het weer speelt zich af in de dampkring (atmosfeer). De atmosfeer bestaat uit verschillende lagen. Het belangrijkste 
gedeelte is de troposfeer, de onderste luchtlaag waarin wij zelf leven. Hierin speelt ‘het weer’ zoals wij dat ervaren zich af. 
De lucht in deze laag is turbulent en aan veranderingen onderhevig. De luchtlaag rust op de aarde onder invloed van de 
zwaartekracht. Het gewicht van een kolom lucht die op een bepaalde plaats op de aarde drukt, noemen we luchtdruk. Deze 
luchtdruk is te meten met een barometer. 
 

14.2 Wind 
Verschillen in luchtdruk ontstaan door plaatselijke temperatuurverschillen, onder invloed van zonnewarmte. Warme lucht 
stijgt en in dat gebied ontstaat een ‘tekort’ aan lucht, het lagedrukgebied. Je zou nu verwachten dat de lucht uit een 
hogedrukgebied rechtstreeks naar het lagedrukgebied stroomt om het ‘gat’ op te vullen. Bij de luchtbewegingen ontstaan 
echter afwijkingen in de windrichting door: 

 
- De aswenteling van de aarde; 
- De wrijvingsweerstand van de lucht over het aardoppervlak. 

 
Op het noordelijk halfrond is deze afwijking naar rechts gericht, waardoor de lucht niet direct van een hoog naar een 
lagedrukgebied stroomt, maar de lucht (wind) spiraalsgewijs naar het centrum van de lage druk beweegt. Luchtdruk wordt 
in weerkaarten weergegeven door isobaren. Dit zijn lijnen die plaatsen met dezelfde luchtdruk verbindt. De lijnen in de 
tekeningen zijn zulke isobaren. De getallen die erbij staan geven de luchtdruk weer in millibar (mb). De gemiddelde 
luchtdruk in Nederland is 1013 mb. De pijlen in tekening 49 en 50 geven de windrichting aan. 
 
TEKENING 47      TEKENING 48      TEKENING 49   TEKENING 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 Lagedrukgebied 
Bij een lagedrukgebied zal de lucht van alle kanten toestromen om het tekort aan te vullen, zie tekening 49. Ook deze 
luchtbeweging krijgt een draai naar rechts. We noemen dit nu een cyclonale luchtbeweging. Nabij het centrum van lage 
druk vindt, ten gevolge van de van alle zijden toestromende lucht, een opstijgende luchtbeweging plaats (tekening 47). 
Deze opstijging van lucht vindt plaats over een groot gebied. Doordat de stijgende lucht afkoelt in een hogere luchtlaag 
condenseert het vocht in de lucht waardoor er wolken ontstaan. 
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14.4 Hogedrukgebied 
Koude lucht daalt en in dat gebied ontstaat een ‘teveel’ aan lucht, een hogedrukgebied. Bij een hogedrukgebied zal de lucht 
naar alle kanten wegstromen. Zie tekening 50. Rondom een hogedrukgebied vindt precies het tegenovergestelde plaats als 
bij een lagedrukgebied. Hier stroomt de lucht spiraalsgewijs naar alle zijden af. Boven de kern van het hogedrukgebied vindt 
een geleidelijke dalende luchtbeweging plaats (tekening 48). Hierin wordt meestal geen bewolking waargenomen. In het 
algemeen wordt het weer in het hogedrukgebied gekenmerkt door weinig wind, een heldere lucht en (uiteraard) een hoge 
luchtdruk. Zie tekening 48 en 50. 
 
Het luchtdrukverschil tussen een hoge- en lagedrukgebied en de afstand tussen deze gebieden bepalen de sterkte van de 
wind. Hoe groter het verval (luchtdrukdaling per lengte-eenheid) is, des te sterker is de wind. In tekening 51 en 52 wordt dit 
duidelijk gemaakt. Bij A is er een groter luchtdrukverschil dan bij B (de isobaren staan bij A dichter bij elkaar dan bij B), 
gemeten over dezelfde afstand. De wind bij A is dus sterker dan die bij B. 
 
TEKENING  51                TEKENING 52 
 
 
 
                    
                    TEKENING 51         
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
De sterkte van de wind, de windkracht, wordt aangegeven met behulp van de ‘schaal van Beaufort’. 
 

Omschrijving Beaufort m/sec knopen km/uur 

Windstil 0 0,0-0,2 < 1 < 1 

Zwak 1 0,3-1,5 1-3 1-5 

Zwak 2 1,6-3,3 4-6 6-11 

Matig 3 3,4-5,4 7-10 12-19 

Matig 4 5,5-7,9 11-16 20-28 

Vrij krachtig 5 8,0-10,7 17-21 29-38 

Krachtig 6 10,8-13,8 22-27 39-49 

Hard 7 13,9-17,1 28-33 50-61 

Stormachtig 8 17,2-20,7 34-40 62-74 

Storm 9 20,8-24,4 41-47 75-88 

Zware storm 10 24,5-28,4 48-55 89-102 

Zeer zware storm 11 28,5-32,6 56-63 103-117 

Orkaan 12 > 32,6 > 63 > 117 

 

14.5 Wolken 
De wolkenbouw en wolkenhoogte kan ons een redelijk nauwkeurig beeld geven van het weer in de omgeving waarin we 
ons dan bevinden. De verschillende wolkentypen zijn hieronder weergegeven. 

14.5.1  Cirrus  

(6-8 km hoogte) 
Afzonderlijke wolken zonder eigen schaduw en meestal wit van kleur zijn cirruswolken. Ze komen meestal opzetten vanuit 
het westen en geven aan dat er een depressie onderweg is op een afstand van ongeveer 300 mijl. Dit hoeft niet te 
betekenen dat wij er last van krijgen, maar we kunnen wel op flinke wind rekenen na aanvankelijke windstilte. 

14.5.2 Stratus 

(0-2 km hoogte) 
Een egale, op mist lijkende wolkenlaag, die het aardoppervlak niet raakt. Uit de stratus valt motregen of motsneeuw. Is het 
aardoppervlak erg koud dan kan er ijzel optreden. Stratus bewolking vinden we bijvoorbeeld in het middelste gedeelte van 
een depressie. 
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14.5.3 Cumulus 

(1-3 km hoogte) 
Afzonderlijke wolken waarvan de bovenzijde koepelvormig en de onderzijde vrijwel horizontaal is. Door de zonnestand 
vertonen de wolken vaak zeer grote contrasten van licht en schaduw. De neerslag uit deze wolken is te verwaarlozen, het is 
niet meer dan een kort motregentje. 

14.5.4 Cumulonimbus 

(1-5 km hoogte) 
Ook wel genoemd “onweerswolk”: uitgebreide zware wolkenmassa’s met een krachtige verticale ontwikkeling van soms 
wel 4 km hoogte en een wisselende windrichting en bliksem. Deze echte buienwolken zien eruit als grote bergen en aan de 
onderkant worden vaak valstrepen waargenomen. Er moet op harde windstoten worden gerekend. Bij deze wolken hoort 
altijd regen. 
 

14.6 Fronten en depressies 
Een typisch weersverschijnsel is het botsen van warme en koude luchtmassa’s en vochtigheid. Als er twee verschillende 
luchtsoorten elkaar ontmoeten, vindt er geen menging plaats van de beide luchtsoorten. Er ontstaan grensvlakken, tussen 
de luchtsoorten die zich ontwikkelen in fronten en depressies. De scheiding tussen de twee luchtsoorten noemen we een 
‘frontvlak’ en het snijpunt van het frontvlak met het aardoppervlak heet ‘front’. 
 
Onder invloed van de draaiing van de aarde trekt het weer over het west naar het oost. De depressies trekken meestal in 
oost-noord-oostelijke richting over Nederland heen. 
 
Er zijn twee soorten fronten: 

1. Warmtefront; warme en koude lucht botsen, de warme lucht is lichter en stijgt over de koude lucht heen en 
verplaatst zich vooruit. De stijgende lucht condenseert, dit heeft wolkenvorming en later regen tot gevolg. 

2. Koufront; een warme luchtsoort komt in een koude luchtsoort terecht. De koude lucht duwt de warme 
omhoog. De warme lucht stijgt snel met het gevolg dat het afkoelt en condenseert. Hevige buien zijn het 
gevolg. 

In een lagedrukgebied komen deze twee fronten voor, die tezamen een depressie vormen. In ons land komt eerst het front 
over met wat neerslag. De wind is dan zuidwest en de luchtdruk is laag. Na het warmtefront krijgen we de warme sector 
van de depressie over ons heen, met een lage (stratus) bewolking en vaak veel langdurige neerslag. De wind gaat naar het 
westen en de barometer is stationair, of loopt iets op. Als het koufront arriveert wordt het kouder en de lucht klaart weer 
wat op. Pas echter wel op, want in het koufront komen de hevigste buien voor. De wind draait door naar het noorden en 
dan naar het noordwesten. De barometer zal met het overtrekken van de depressie verder omhoog gaan. 

 
14.7 Algemene weersomstandigheden in Nederland 
Zowel in de winter als in de zomer zijn er depressies in ons land. Onder invloed van de seizoenen gaan de depressies ’s 
zomers wat noordelijker over dan ’s winters. In tekening 53 en 54 wordt een dwars- en bovenaanzicht gegeven van een 
depressie. 
 
Soms staat Nederland onder invloed van een hogedrukgebied. Meestal is dat dan het Azoren hogedrukgebied dat een 
uitloper naar West-Europa heeft. In principe geeft dit warm weer en een vochtige (tropische) lucht. Het weer wordt dan 
drukkend en klef. ’s Avonds en ’s nachts ontstaan er vaak onweersbuien. 
 
Soms genieten wij van het hogedrukgebied dat normaal gesproken boven Rusland en Scandinavië ligt. De lucht van dit 
hogedrukgebied is een stuk minder vochtig omdat het boven land is ontstaan (in tegenstelling tot het Azoren 
hogedrukgebied, dat boven water ontstaat). Op het water houden we goed zicht en is het heerlijk zomersweer. 
 
’s Winters voert de oostenwind (aan de onderkant van het hogedrukgebied) koude Russische lucht aan. Ideale 
omstandigheden voor een Elfstedentocht! 
 
TEKENING 53 – Dwarsaanzicht 
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TEKENING 54 - Bovenaanzicht 
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