Zeiltheorie Kielboot 1

Dit boekje is van: _______________________
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Windstanden:

In de wind:
(nr. 1)

- Wind komt recht van voren (je ligt dus stil) Windstand waarbij je de zeilen makkelijk kunt hijsen

Aan de wind:
(nr. 2 en 8)

- Wind komt schuin van voren Windstand waarbij je de zeilen “strak” hebt staan
(Varend hijsen: aan de wind je zeilen hijsen)
Bij deze windstand kan je ook overstag

Halve wind:
(nr. 3 en 7)

- Wind komt van opzij (staat half op je vlet) Windstand waarbij je de zeilen niet te strak/niet te los hebt
staan

Ruime wind:
(nr. 4 en 6)

- Wind komt van schuin van achteren Windstand waarbij je de zeilen los/losser hebt staan

Voor de wind:
(nr. 5)

- Wind komt van achteren Windstand waarbij je de zeilen zo los mogelijk hebt staan
Bij deze wind kan je ook gijpen
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Loef:

De kant waar de wind vandaan komt.

Lij:

De kant waar de wind naar toe gaat.

Hogerwal:

De wal waar de wind vandaan komt.

Lagerwal:

De wal waar de wind naar toe gaat.

Loef
Hogerwal

Lagerwal
Lij
Oploeven:
Naar de wind toe draaien
 Grootzeil langzaam aantrekken
 Gewicht naar lij
 Gewicht naar voren
 Roer van je af duwen
Afvallen:
Van de wind af draaien
 Grootzeil langzaam vieren
 Fok bak
 Gewicht naar loef
 Gewicht naar achteren
 Zwaard op
 Roer naar je toe
- Je zit altijd aan de andere kant van het grootzeil, omdat je dan beter in je
zeilen kunt kijken
- Gebruik zo min mogelijk roer, dit remt namelijk af
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Overstag:
Manoeuvre waarbij de vlet van aan de wind naar aan de wind draait, de kop
van de vlet draait dus door de wind.
Commando’s:
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Gijpen:
Manoeuvre waarbij de vlet van voor de wind naar voor de wind draait, waarbij
het grootzeil (gecontroleerd) naar de andere kant zwaait. De kont van de vlet
draait dus door de wind.
Commando’s:

Fok te loevert (fok aan de andere kant dan het grootzeil) en het zwaard op,
maken het gijpen makkelijker!
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Hijsen/Strijken:
Je kunt de zeilen ‘in de wind’ hijsen of ‘aan de wind’ (dit heet varend hijsen)
1. Het grootzeil hijsen
2. De fok hijsen
Dit omdat: het grootzeil loefgierig is (wilt naar de wind toe) en de fok is lijgierig
(wilt van de wind af).
Het strijken gebeurt dus (om de bovengenoemde redenen) in omgekeerde
volgorde:
1. De fok strijken
2. Het grootzeil strijken

Voorrangsregels:
Zeilboten onderling:
1. Zeilboten met de zeilen over stuurboord moeten wijken voor zeilboten
met de zeilen over bakboord.
2. Loef wijkt voor lij (zeilboten dichter bij de wind wijken voor zeilboten
verder van de wind af)
 Stuurboord: Rechts, groen
 Bakboord: Links, rood
Voorbeeld:

A heeft het zeil over BB

A en B hebben beiden hun
zeil over BB.

B heeft het zeil over SB
Zeil over BB gaat voor zeil over SB!
Dus B moet wijken

Loef wijkt voor lij!
Dus B moet wijken
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Meerdere boten:
Voor kielboot 1 hoef je alleen de ‘’kruisende koersen’’ te kennen.
Hierbij zien beide schepen alleen de bakboord/stuurboord kant van het andere
schip. De boot die geen voorrang heeft moet voorrang verlenen.
De voorrangsregels zijn als volgt:
1. Het schip dat stuurboordswal vaart gaat voor
2. Klein wijkt voor groot
3. Zijn beide schepen grote schepen dan heeft het schip dat van stuurboord
komt voorrang
4. Zijn beide schepen zeilschepen, dan wijkt diegene die zijn zeil over
stuurboord heeft
5. Hebben beide zeilschepen hun zeil over dezelfde kant, dan geldt loef wijkt
voor lij.
6. Zijn beide schepen gelijk (geen zeilschip) dan heeft het schip dat van
stuurboord komt voorrang
7. Motorschip wijkt voor spierkracht en zeilboot
8. Roeiboot wijkt voor zeilboot
Deze volgorde bepaalt in welke volgorde de boten voorrang krijgen.
Voorbeeld:

A is een motorboot
B heeft het zeil over BB
C is een roeiboot
D heeft het zeil over SB
E is een groot schip

E mag als eerste (want klein wijkt voor groot)
B mag als tweede (zeil over BB gaat voor zeil over
SB, en zeilboot gaat voor motor en spier)
D mag als derde (zeil gaat voor motor en spier)
C mag als vierde (roeiboot gaat voor motorboot)
A mag als laatste
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Onderdelen van een Lelievlet:
Voor kielboot 1 moet je 20 onderdelen kennen. Hieronder staat een lijst met
alle onderdelen van een lelievlet, inclusief een plaatje met nummers.
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