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Voorwoord  
De Stichting tot Behoud van de Almeerse Botter AM1 is in 2001 opgericht voor de 
exploitatie van de Almeerse botter. De stichting is verantwoordelijk voor het in goede staat 
en varende houden van de AM 1.  
 
Wil je varen met een Botter dan heb je een ervaren bemanning nodig. Met het 
opleidingsprogramma dat bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte leiden de stichting 
eigen vrijwilligers van de onervaren Gast via Maat tot de ervaren Schipper. 
 
Het theoretische gedeelte is beschreven in dit document en hier moet elke vrijwilliger goede 
kennis van nemen. De veiligheid van iedereen aan boord is afhankelijk van het beheersen van 
deze basiskennis. Het praktische gedeelte sluit hier op aan en brengt de basiskennis tot leven. 
Hiervoor zijn vaaruren en begeleiding benodigd die de Stichting aanbied in de vorm van 
trainingsvaarten en in het mee varen tijdens verhuur en wedstrijden. 
 
 
De achtergronden en benodigde kennis om met de botter te kunnen varen bestaat uit drie 
delen.  

• Deel 1 verteld de geschiedenis van de Zuiderzee visserij, de ontwikkeling van botters 
en de AM 1.  

• Deel 2 (dit deel) is opgesteld voor alle vrijwilligers van de AM 1 en bevat de 
basiskennis benodigd om veilig met de AM 1 te kunnen varen. 

• Deel 3 is een uitbreiding op deel 2 en bevat aanvullende informatie betreffende 
extra zeilvoering, trimmen, andere methoden om overstag te gaan of te gijpen, 
aanleggen, Wad varen, weersystemen, het varen met gasten, etc. en is met name 
bestemd voor de schippers 

 
Veel plezier en geniet bij het varen op de Almeerse Botter!  

  
Stichting Almeerse Botter,  
Almere, 2021.  

 
Cor Visser  

  

Colofon 
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Productie: Marc Bulters, MB Art & Design
Eerste druk: maart 2021
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Federatie Varend Erfgoed Nederland
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https://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/am1-1942

Doel 
Het doel van dit boekje is het beschrijven van  
de basiskennis ten dienste van de opleiding  
van vrijwilligers tot ervaren bemanningsleden.

Methode
Bestaande teksten, handboeken, eigen onderzoek op 
internet en bijdrage van onze schippers zijn gebruikt  
om te komen tot een bondige handleiding voor het  
trainingsprogramma aan vrijwilligers op de Botter AM1. 

Vermelding
Een ieder is vrij dit document te gebruiken.  
Bronvermelding stellen wij op prijs.

www.almeersebotter.nl
info@almeersebotter.nl
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1.0   Inleiding  
Basiskennis 
Zowel van de maten/bemanningsleden als van de schipper wordt kennis en ervaring gevraagd 
om veilig en goed met een 17 ton zware botter en 15 opvarenden (min. 3 bemanningsleden en 
max. 12 gasten) te kunnen varen. 
Basiskennis kan je opdoen door dit document te lezen en de inhoud je eigen te maken. 
Ervaring en vaardigheden verkrijgen is een kwestie van onder begeleiding van ervaren 
bemanningsleden vaaruren maken waarbij je je kennis en vaardigheden kan verbeteren en van 
de bemanningsleden de kneepjes van het varen kan leren. Persoonlijke eigenschappen zoals 
zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden, omgangsvormen en gezag spelen hierbij ook 
een grote rol. 

1.1   Rollen 

Vrijwilligers kunnen, afhankelijk van hun kennis, ervaring en houding aan boord de volgende 
rollen vervullen: 

• Gast (geen kennis en ervaring, komt op uitnodiging meevaren om kennis te maken)  
• Aspirant Maat  
• Maat 
• Aspirant schipper  
• Schipper 

De rollen worden op basis van gebleken geschiktheid in het schippersoverleg toegekend.  
 

Maten  
Maten kennen het schip goed, beschikken over de basiskennis en vaardigheden en kunnen, 
onder de verantwoordelijkheid van de schipper, het schip varen op motor en zeil.  
 
Schippers 
Schippers kennen het schip met al zijn bijzonderheden en gedragingen goed, kunnen onder 
alle omstandigheden het schip oordeelkundig en veilig varen, de bemanning en gasten 
aansturen en nauwgezet navigeren. 
De schipper is te allen tijde eindverantwoordelijke voor de veiligheid van het schip, de 
bemanning en zijn gasten in de haven en tijdens het varen. 

1.2   Schipper en Maat 

De schipper wijst voor vertrek de maten aan die op basis van zijn commando’s manoeuvre 
gaan uitvoeren. Tijdens de vaart kan dit wijzigingen of kunnen er gasten worden ingezet. 
Een schipper kan specifieke taken en benodigde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
overdragen aan een of meer maten. De maat kan dan een taak uitvoeren waarbij hij dan 
bevoegd is tot het geven van commando’s. Denk hierbij aan rol van roerganger, fokkenist, of 
een aspirant schipper in opleiding   
Lees in dit document in dat geval voor schipper aangewezen maat. 
De schipper blijft altijd de eindverantwoordelijkheid behouden  
Gasten mogen assisteren bij het varen met het schip maar de bemanning moet dit te allen tijde 
het schip zelfstandig kunnen varen zonder bijdrage van de gasten.  
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 1.3   Basisvaardigheden 

In dit document wordt de basiskennis besproken van het schip, zijn bouw, schiemanswerk en 
manoeuvres tijdens het zeilen en varen op de motor. 
Om veilig en betrouwbaar met de AM 1 te kunnen varen wordt verwacht dat elke vrijwilliger 
deze basiskennis beheerst.  
 
Naast de in dit document beschikbare informatie zijn er meerdere documenten  beschikbaar 
met - informatie over historie, zeilen en trimmen, onderhoud, etc. Deze zijn - op de AM 1 site 
te vinden. Op tal van internetsites is eveneens veel informatie te vinden. 
 
Benaming van scheeps- en zeilonderdelen.  
Belangrijk voor de onderlinge communicatie is te weten welk onderdeel wordt bedoeld zodat 
spraakverwarring wordt voorkomen 
 
Varen op zeil 
Het op de juiste wijze hijsen en strijken van de zeilen, zeilmechanica, windrichtingen, zeil 
manoeuvres, zeil trim en omgang met vallen, schoten, lijnen en talies. 
 
Manoeuvres 
Commando’s en handelingen moeten eenduidig zijn en door iedereen worden begrepen en 
veilig kunnen worden uitgevoerd. Een maat moet manoeuvres alleen of samen met de andere 
maten (en eventueel de hulp van gasten) kunnen uitvoeren onder toeziend oog van de 
schipper.  

• Overstag gaan. De meest voorkomende manoeuvre waarbij het schip met de boeg 
door de wind gaat. Wanneer en hoe moet de fok los, naar de andere kant. Wanneer 
moeten de zwaarden in- en uit het water, etc. 

• Gijpen. Een wat meer risicovolle manoeuvre waarbij het schip met de kont door de 
wind gaat en de zeilen op een veilige wijze naar het andere boord worden gebracht. 
Hoe haal je het grootzeil binnen en laat je hem weer uitvoeren en in welke volgorde 
vinden de handelingen plaats. 

• Zwaarden 
Omgang met de zwaarden. Wanneer en hoe er in laten vallen en er uithalen en stand 
corrigeren. 

 
Schiemanswerk 
Met welke steken (knopen) zet je lijnen, schoten en vallen vast (beleggen) op bolders, 
klampen en kikkers. 
 
Veiligheid 
Afhankelijk van de weersomstandigheden en manoeuvres zijn vele situaties waarbij de 
veiligheid in het gedrang kan komen. Denk hierbij aan overboord vallen, beknellingen, 
overkomende giek en blok, slaande fokkeschoot, uitglijden, vallen, etc.  
 
Reddingsvesten kunnen door de schipper worden verplicht voor alle opvarenden. 
 
Veilige plekken: het vooronder en op of direct naast de bun ter hoogte van de zwaarden.  
Minder veilig zijn: bij de grootschoot blokken, op de voorste helft van de deken en staan op 
het voordek.  
Onveilig: bij sterkere wind en golfslag het voordek en in de nabijheid van de schoten en het 
roer. 
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Op het voordek dient men te allen tijde laag te blijven en het liefst op de knieën of kont over 
het dek te verplaatsen indien men buiten de haven vaart en met golfslag. Sta daarbij nooit in 
het gezichtsveld van de roerganger. 
 
Wijs de gasten op reddingsmiddelen, gevaarlijke omstandigheden, 
communicatiemogelijkheden en wat te doen bij manoeuvres in het geval van calamiteiten.  
De krachten op schoten en landvasten kunnen erg groot zijn en meestal is het veiligst om 
lijnen dan los te laten 
 
Gebruik in de onderlinge communicatie de in dit document genoemde benamingen en 
commando’s om misverstanden te voorkomen. 

1.4   Botterbouw 

(Zie de links naar Wikipedia pagina’s met meer uitleg) 
Voor het bouwen van de botter werd voor de romp voornamelijk gebruikgemaakt van 
eikenhout. De plecht was over het algemeen van grenen omdat dat minder glad is als het nat 
wordt. Rondhouten zoals de mast, de giek en ook de vaarbomen waren van naald-of 
essenhout. Blokken waren over het algemeen ook van essenhout. De zeilen waren van katoen 
of vlas en het touwwerk van hennep of manilla. Onderhoud van het hout werd gedaan met 
harpuis, een mengsel van gekookte lijnolie en hars. En, voornamelijk onder water, 
Stockholmer teer. De zeilen en touwen werden van oudsher getaand in een bad met o.a. 
eikenschors. 
Botters hebben een hoge kop waarmee de zee gekeerd wordt en waardoor er in het vooronder 
leef- en opslagruimte ontstaat. Het achterschip is zeer laag om het vistuig makkelijk te kunnen 
hanteren. In het middenschip bevindt zich de typerende 'bun'. Die bestaat uit met water 
gevulde ruimen die onder water, aan de zijkant worden afgedekt door de geperforeerde 
'kaarplaten,' zodat het buitenwater er vrij doorheen kan stromen. In de bun kon de vangst 
dagenlang levend worden bewaard. De ruimen zijn via de trog van bovenaf bereikbaar. De 
zwaarden zijn typische smalle zeezwaarden, met vleugelprofiel. De tuigage bestaat uit een 
massieve steekmast zonder zijverstaging, zodat vistuig makkelijker te hanteren is. Bij licht 
weer konden een kluiver en een bras of aap als bijzeilen worden toegevoegd. Opvallend is de 
zeer grote fok, die nodig was om de netten te slepen, maar zwaar te hanteren is bij overstag 
gaan bij stormachtig weer. 

1.5   Benaming onderdelen 

Elk onderdeel van een botter heeft een naam. Niets heet zomaar “houtje” of “touwtje”. Zelfs 
elke huidgang heeft zijn eigen benaming! Veel van deze termen worden alleen op 
vissersschepen van de Zuiderzee gebruikt, bijvoorbeeld deken, braadspil, achterhuisje, 
schildboord. Sommige namen zijn nog veel lokaler gebonden.  
 
 
Zie voor alle technische details en 
benamingen het boek  
“Vierendertig voet in de kiel”  
van Peter Dorleijn  
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2.0   Zeilen 
Een botter kent 2 hoofdzeilen en een aantal bijzeilen 
 
Hoofdzeilen 

Grootzeil en fok 
Worden gebruikt voor het zeilen onder normale omstandigheden. 

 
Bijzeilen 

Grote en kleine Kluiver, Aap. 
Waterzeil en Breefok worden niet op de AM 1 gevoerd. 
Afhankelijk van windrichting en sterkte worden deze zeilen bijgezet om meer snelheid of 
trekkracht bij het vissen te verkrijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeil maten, (2019)  
Grootzeil  49,1 m2 (voorlijk 9,45, achterlijk 11,60, onderlijk 6,80, gaffel 2,83)  
Fok   45,3 m2 (voorlijk 10,15, achterlijk 9,90, onderlijk 9,15)  
Kluiver (gr.) 27,5 m2 (voorlijk 11,25, achterlijk 8,55, onderlijk 6,05, LP 4,70  

De zeilen zijn in 2019 vernieuwd en zijn gemaakt van Dacron. 
 

 

Kluiver          Fok            Grootzeil      Aap 
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2.1   Algemene benamingen 

 

 
Algemene benamingen rond het zeil 

1 lijketouwen touwen die langs de randen van de zeilen zijn genaaid 

2 klauwhoek of 
rak bij een gaffelzeil: de hoek van het zeil bij de gaffelklauw. 

3 tophoek bovenste hoek van zeil. Bij een gaffelzeil: ook wel "nokhoek". 

4 halshoek voorste onderhoek van het zeil, die vast op het schip wordt 
bevestigd 

5 schoothoek achterste onderhoek van het zeil, waar de schoot aan zit. 

6 voorlijk lijketouw langs de voorkant van het zeil, tussen halshoek en 
tophoek 

7 achterlijk lijketouw langs de achterkant van het zeil, tussen schoothoek en 
tophoek/nokhoek 

8 onderlijk lijketouw langs de onderrand van het zeil, tussen schoothoek en 
halshoek 

9 leuvers, ook 
wel: kousen 

lusje aan het lijk, of gaatje in het zeil, om een lijn door te halen, 
stok in te steken of haak/sluiting aan te bevestigen. 

10 kousleuver lus of gat in het zeil, waar ter versteviging een metalen rondje 
(kous) is ingenaaid. 
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2.2   Grootzeil 

 
Benamingen rond het grootzeil 

11 rakbanden 5 touwlussen waarmee het voorlijk van het grootzeil aan de mast is 
verbonden 

12 kloten doorboorde houten kralen, op de rakbanden geregen. De kralen rollen 
langs de mast en maken het zeil hijsen daarmee lichter 

13 dirk 
ook wel: kraanlijn. Loopt van de mastvoet, via blok in de masttop, naar 
een haak op het eind van de giek. Bedoeld om de giek mee op te 
hijsen. Wordt ook als val voor de bezaan gebruikt. 

14 dirkloper 

de giek is te zwaar om rechtstreeks aan de (enkelvoudige) dirk op te 
hijsen. Daarom zit er een tweeschijfstakel aan de dirk: de dirkloper. 
Het halend part is tijdens de vaart belegd op de knecht aan BB. In de 
haven op de voorste kruisklamp in de zij aan BB. Dan kan het 
dirkepoppetje niet stukslaan tegen de mast. 

15 dirkepop blok tussen dirk en dirkloper. 
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16 zeileval/ 
grootzeilval 

val in de vorm van een drieschijfstakel, waaraan de gaffel, en daarmee 
het grootzeil, wordt gehesen. Het halend part wordt belegd op de 
knecht aan BB. Het eind van het halend part is weer aan de gaffel 
geknoopt en gaat bij het hijsen dus mee omhoog. 

17 gaffel licht gebogen essenhouten rondhout, waar het grootzeil aan hangt 

18 giek zwaar rondhout, dat de schoothoek van het grootzeil uithoudt. 
Scharnierend aan de mast bevestigd met een zwanenhals 

19 zwanenhals / 
lummelbout 

ijzeren haak aan de voorkant van de giek. De haak hangt in een oog 
aan de mast. De zwanenhals wordt soms gebruikt om de rijglijn op te 
beleggen, of de bulletalie, als die niet wordt gebruikt. Ook wel 
lummelbout genoemd 

20 grootschoot 

schoot waarmee de stand van giek en grootzeil t.o.v. het schip wordt 
bepaald. Loopt over vier schijven. Het bovenblok hangt aan de giek, 
het onderblok is een hakblok en zit aan een ring op de 
grootschootoverloop. 

21 hakblok tweeschijfsonderblok van de grootschoot. De hak wordt gebruikt om 
de schoot op te beleggen. 

22 halstalie 
drieschijfstakel tussen de halshoek van het grootzeil en de plecht; om 
het voorlijk strak te kunnen doorzetten, vooral van belang op 
aandewindse koersen. Het halend part wordt belegd op een kruisklamp. 

23 rijglijn 

lijn die zigzag door een serie kousjes ter hoogte van het 1e rif is 
geregen. Bij het reven wordt deze strak getrokken, zodat de overtollige 
buik van het zeil bij elkaar gebonden wordt. Het doorgetrokken eind 
wordt belegd op de zwanehals. 

24 rifkousen 

set kousleuvers aan het achterlijk en het voorlijk. Bij het reven laat je 
het zeil zakken. De achterste rifkous  worden met de smeerreep op de 
giek getrokken en wordt schoothoek. De voorste rifkous wordt met de 
halstalie naar de giek getrokken wordt halshoek. Er zijn in het voor en 
achterlijk kousleuvers voor het eerste en verder omhoog voor het 
tweede rif. 

25 smeerreep 

lijnen vanaf het eind van de giek door de 1e en 2e rifkous in achterlijk, 
en vandaar terug naar een schijf op de giek en verder naar de 
smeerreeptalie. Door eraan te trekken met de talie, trek je de rifkous 
naar de giek. De rifkous fungeert dan als nieuwe schoothoek; de lengte 
van het achterlijk is verkleind. 

26 
reeftouw of 
steekbout. 
(niet op AM 1)  

als er dubbel gereefd moet worden, moet de smeerreep uit de 1e rifkous 
worden gehaald en omgezet naar de 2e.  
Met een stevig eind touw wordt de 1e rifkous van tevoren geborgd op 
de giek. Dat eind touw noem je dan steekbout. 

27 smeerreeptalie drieschijfstakel, tussen een vast oog op de giek en het eind van de 
smeerreep. Het halend part wordt belegd op een kruisklamp op de giek. 

28 bulletalie veiligheidslijn vanaf de giek naar de voorbolder. Voorkomt dat het 
grootzeil onverwachts kan gijpen op voordewindse koersen. 

29 huik afdekkleed om opgedoekte fok of grootzeil mee af te dekken. 
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30 bindtouwen 
als het zeil gestreken is, wordt het bij elkaar gebonden op de giek met 
bindtouwen, die rondom zeil en giek worden geslagen. Het voorste 
bindtouw gaat ook over de gaffel, zodat die ook vastgebonden is. 

31 zeildoek 

katoen is het traditionele materiaal van het grootzeil. Mag niet 
langdurig worden opgedoekt terwijl het nat is, want dan komt het weer 
erin. Een nat katoenen zeil moet dus zo snel mogelijk te drogen 
worden gehesen. 
Dacron kent deze nadelen niet. Het zeil is lichter, weersbestendig maar 
ook glad en stug in het begin en laat zich moeilijk opdoeken.. 

32 lijken hennep of manilla is het traditionele materiaal van de lijken van het 
grootzeil is Natuurvezel, hiervoor geldt hetzelfde als voor katoen. 

 

2.3   Fok 
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Benamingen rond de fok 

33 stagringen ringen om de voorstag. Zijn met een bindsel aan de stagleuvers van de fok 
gebonden. Verbinden op die manier de fok aan het voorstag. 

34 voorstag massieve ijzeren draad tussen de voorsteven en de masttop. Hierlangs 
wordt de fok gehesen. 

35 grote gei benaming voor fok die tweemaal gereefd /gegeid is. 

36 kleine gei benaming voor fok die driemaal gereefd is. 

37 gordijn 

lijn van halverwege het voorstag naar de voorste kruisklamp in de zij, aan 
loef. Als de fok bij het overstag gaan wind vangt over de nieuwe boeg, 
wordt hij opgevangen door het gordijn. De fok kan daardoor niet te wild 
tekeer gaan en de maat kan zonder gevaar de fokkeschoot te beleggen. 
Wordt op de AM1 niet gebruikt 

38 buiketouw of 
rijger 

lijn, die de buik van de fok in bedwang houdt bij het overstag gaan. Eén 
eind zit aan de ring van de fokoverloop gesplitst. Loopt vandaar via een 
kousleuver aan het onderlijk van de fok, terug via de ring, naar de 
kruisklamp op de waterbalk. Op ruime koersen moet de rijger losgemaakt 
worden. Kan evt. ook als bulletalie dienstdoen. 

39 fokkeschoot schoot, waarmee de stand van de fok t.o.v. het schip wordt bepaald. De 
AM 1 heeft 2 schoten. Veel andere botters hebben 1 schoot. 

40 fokkeval 

val in de vorm van een tweeschijfstakel, waaraan de fok wordt gehesen. 
Het halend part wordt belegd op de halve klamp op de mast. Het eind van 
het halend part is weer aan de tophoek van de fok geknoopt en gaat bij het 
hijsen dus mee omhoog. 

41 leuvers 
achterlijk 

in het achterlijk van de fok zitten een paar kousleuvers en een touwleuver. 
Deze worden benut om op bepaalde koersen een grote of kleinere boom 
in de fok te kunnen zetten. En bij het reven, om de functie van schoothoek 
over te nemen. 

42 fokkeboom 
of fokkeloet 

hiermee wordt de grote boom aangeduid, waarmee de fok “te loevert” kan 
worden gezet op voordewindse koersen. Een enorm lang kreng, dat door 
minstens drie man gehanteerd moet worden. Daarom bij dagcharters nooit 
gebruikt. 

43 bindtouw 

touw aan het voorstevenbeslag. De opgerolde fok kan hiermee worden 
vastgebonden tegen de voorstag. Tevens in gebruik bij het reven, om de 
onderste stagringen op elkaar te binden, en daarmee het onderste stuk van 
het zeil uit de wind te halen. 
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 2.4  Kluiver 

 
 
Benamingen rond de kluiver 

44 kluiverboom 

zwaar rondhout, wordt langs de voorsteven naar voren uitgestoken; op 
het uiteind wordt de halshoek van de kluiver gevoerd. Als de kluiver 
niet wordt gebruikt, ligt wordt de kluiverboom terug naar achteren 
geschoven. 

45 non 
(Niet op AM 1) 

houten steun voor het achtereind van de kluiverboom. Staat midden op 
de plecht. Er zit een bindtouwtje of een klapbeugeltje aan, waarmee je 
het eind van de kluiverboom borgt.  
Op AM 1 fungeert de waterbalk als non. 

46 traveller 
ring om de kluiverboom. Kan heen-en-weer gehaald worden tussen 
voorsteven en top van de boom, doormiddel van de uithaler. Er zit een 
haak aan, om de halshoek van de kluiver aan te pikken. 
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47 uithaler 

rondlopende lijn, loopt door een schijf in de top van de kluiverboom. De 
beide uiteinden zitten aan de traveller. De uithaler wordt belegd op de 
halve klamp midden op de kluiverboom, op de kluiverboom zelf, of op 
de bolder. 

 Paarden Lijnen aan de kluiverboom die worden belegd op de bolders om te 
sterkte van de kluiverboom naar SB of BB te voorkomen.. 

 waterstag Lijn vast gemonteerd op de boeg ter hoogte van de waterlijn om het 
naar boven buigen van de kluiverboom te voorkomen 

60 waterbalk Balk dwars over het voordek om buiswater zijdelings van het dek af te 
voeren en waar het einde van de kluiverboom op rust en wordt belegd. 

 

2.5   Aap of Bezaan 

De aap is net als de kluiver een driehoekig zeil. De benaming van de onderdelen komt 
overeen met de kluiver. De bezaan wordt achter het grootzeil gevoerd. De top wordt gehesen 
met de dirk. De hals wordt met een lijntje of stropje belegd op een dol aan lij. De schoothoek 
wordt naar achteren uitgeboomd met de bezaanstutter. Daaraan zit een enkele schoot door een 
extra blok op het roer. De schoot wordt belegd op een dol aan loef. De aap wordt ook wel 
bezaan genoemd. 
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3.0  Romp 

3.1   Voordek en Boeg 

 

 

 

 
Benamingen rond voordek en boeg 

53 oog vd kluiverval, 
op de steven 

oogje om het onderblok van het kluiverval in te pikken, als 
de kluiver buiten gebruik is. 

54 stagoog, op de 
steven 

middelste, zware oog op de voorsteven. Hieraan zit het 
voorstag. 

55 haak van de 
fokkehals, op de 
steven 

onderste grote oog op de voorsteven; met een haak eraan, 
waar de halshoek van de fok aan wordt gepikt. 

56 halve klamp op de 
kluiverboom 

om de uithaler op te beleggen 

57 voorbolders bolders op de plecht. Om landvasten op te beleggen, maar 
ook de kluiverschoot 

58 haakjes-op-‘t-
boord 

ogen op het boord, met een haak eraan, een stukje voor de 
fokoverloop. Bestemd om de halshoek van de breefok in te 
pikken. Ook gebruikt als geleiding van de kluiverschoot, of 
om een autobandje of stootwil aan te hangen. 

59 ogen voor de 
kuilstok 

ogen op het boord, net voor de zwaardkop. Bestemd voor 
het dwarskulen, om via een stropje de kuilstok aan te 
bevestigen. Ook handig om een bandje/stootwil aan te 
hangen. 

60 stutterklampen op 
de waterbalk 

klossen op de waterbalk, BB en SB. Om het wegrollen van 
losliggende stutters te beletten. Er zit een uitholling in 
waarin een stok kan worden gezet om de fok uit te bomen. 
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61 ring op de 
fokoverloop 

hieraan word het buiketouw/de rijger vastgesplitst. 

62 kepen in de 
fokoverloop 

serie inkepingen op de fokoverloop. Bedoeld om de 
bovenstok van de breefok in te zetten. Ook bruikbaar om een 
stok in te zetten die het achterlijk van de fok openhoudt. 

63 autoband om stok 
in te zetten 

om een stok op een willekeurige plek op de plecht te kunnen 
zetten, leg je een autoband neer. Touw aan de band aan een 
vast punt knopen. Stok in het gat van de band zetten. 

3.2   Mast 

 

 

 
Benamingen rond de mast 

64 halve klampen 
op de mast 

klampen aan BB en SB van de mastvoet, om het fokkeval (BB) 
en het kluiverval (SB) op te beleggen. 

65 knecht dwarsbalkje aan achterkant mastvoet, door de uiteinden een 
korvijnagel. Om de dirkloper (BB) en het zeileval (SB) op te 
beleggen. 

66 kruisklamp vd 
halstalie 

kruisklamp tegen achterkant vd waterbalk, om de halstalie en 
het buiketouw op te beleggen. 

68 kruisklampen 
in de zij 

aan BB en SB zitten drie klampen op het binnenboord. De 
voorste zijn voor het gordijn. De middelste voor de zwaardloper. 
De achterste voor de fokkeschoot. 

69 kruisklamp op 
de giek 

klamp midden op de giek, om de smeerreeptalie op te beleggen. 

70 dollen in het 
dolboord 

aan beide kanten zitten er 2 ijzeren pennen door het dolboord: 
de dollen. Gebruikt om achterlandvasten op de beleggen, de 
halshoek en schoot van de bezaan, en soms de grootschoot op 
ruime koersen. 
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3.4   Roer 

 
 
 

Benamamingen rond het roer 
83 krul kop van het roer. De helmstok kan in een hoge of lage stand 

worden gebruikt. De hoge stand noem je: helmstok op de krul. 
84 pennenbank  

/ stuurboog 
ijzeren strip met gaatjes, aan de voorkant van het achterhuisje.  
De helmstok glijdt hier overheen in z'n lage stand. 

85 stuurpen ijzeren pen. Kan in één van de gaten van de pennebank 
worden gestoken, om de helmstok in een bepaalde stand vast 
te zetten. 

86 stuurtalie wegneembaar vierschijfstakeltje. Wordt bij harde wind 
gespannen tussen de helmstok en de voorste dol aan loef. 
Sturen via de stuurtalie is een stuk lichter en stabieler dan 
rechtstreeks aan de helmstok. 

3.5   Vaarboom en pikhaak 

Vaarboom. Aan de bovenkant zit een houten dop genaamd de druif. Aan de onderkant zit 
een teen op de boom geschroefd. Het gedeelte van de boom zelf noemen we hak. Deze 
wordt ook gebruikt om de fok uit te bomen. Dan steek je de hak in het oog aan de fok en 
niet de teen. De teen is kwetsbaar en kan van de boom afbreken. 

Pikhaak 
De pikhaak wordt gebruikt om het schip naar de kant toe te trekken of juist af te duwen. 
Ook hier zit aan het uiteinde een houten dop genaamd druif. Je kunt de pikhaak ook 
gebruiken om er een landvast mee om een bolder te leggen. Vooral bij het schutten in een 
sluis bij de hand houden. 
Beschadig met de stalen punt geen lak, houtwerk of in het staal van andere schepen. En 
let hierbij in het bijzonder op de zeilen van andere schepen. 

 

 

roer en achterhuisje 
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4.1   Koersen 

Als je weet waar de wind vandaan komt kun je verschillende koersen met de botter zeilen. 
Een koers is de richting van de boot ten opzichte van de wind, bijvoorbeeld: als de wind recht 
van achteren komt noemen we dat voor de wind.  

 

 
 
 
Koers benaming: 
1 In de wind (zeilen klapperen)   
2 Aan de wind (met de zeilen over bakboord)   
3 Aan de wind (met de zeilen over stuurboord)   
4 Halve wind (met de zeilen over bakboord)   
5 Halve wind (met de zeilen over stuurboord)   
6 Ruime wind (met de zeilen over bakboord)   
7 Ruime wind (met de zeilen over stuurboord)   
8 Voor de wind (zeilen kunnen zowel over 
stuurboord als bakboord)  
 
 

 
• In de wind - Recht tegen de wind in kunnen we niet zeilen! De zeilen vangen geen wind, 

klapperen en door gebrek aan voorwaartse snelheid wordt het schip stuurloos.   
• Aan de wind - Aan de wind betekent dat we schuin (tot +/- 40 graden) tegen de wind in 

zeilen. Alle richtingen die tussen de twee aan-de-windse koersen liggen kunnen we niet 
zeilen. Je zou ze kunnen zien als uitersten (als we van de ene naar de andere aan-de-windse 
koers willen zullen we dan ook moeten draaien: dit heet overstag gaan). De richtingen die 
we niet kunnen varen zijn in het grijs aangegeven: alle richtingen tussen de twee aan de 
windse koersen.  

• Halve wind - Halve wind betekent dat de wind loodrecht van opzij komt.  
• Ruime wind - Ruime wind betekent dat de wind schuin van achteren komt.  
• Voor de wind - Bij voor de wind komt de wind precies van achteren. Doordat de wind 

precies van achteren komt, kunnen grootzeil en fok zowel aan bakboord als aan stuurboord 
staan.  
Voor de wind zeilen is, in tegenstelling met wat men denkt, erg moeilijk. Je moet constant 
op je hoede zijn dat je niet gaat gijpen. 

 
• Achteruit zeilen (deinzen) en zijwaarts zeilen (kenteren) kan wel maar vereisen extra 

vaardigheden 
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5.0   Zeilen hijsen 
Onder normale omstandigheden wordt er alleen met de hoofdzeilen gevaren. Kluiver en aap 
worden afhankelijk van windsterkte en windrichting gebruikt.  
Bij wedstrijden zijn de bijzeilen meestal niet toegestaan.  
De volgorde van zeil zetten is eerst grootzeil en dan de fok.  
Stel voor vertrek vast of het grootzeil en fok gereefd moeten worden. 
 
Rol de fok uit op het voordek en gooi de fokkeschoten in de kuip. De schipper geeft aan het 
zeil over SB of BB-boeg wordt gehesen.  
De halstalie wordt op de bun klaar gelegd en hang, indien nodig, de fokketalies op de 
achterste klamp. 

5.1    Grootzeil hijsen 

Breng afhankelijk van de windsterkte een enkel of dubbel rif aan in het grootzeil en fok. 
Mogelijk moet een al aangebracht rif worden verwijderd. 
 
Maak de bindlijnen (op de bindlijn rond de gaffeltop na) los, waarmee het grootzeil en de 
gaffel op de giek zijn gebonden. Deze losse lijnen berg je op.  
De schipper zorgt ervoor dat de grootschoot vrij kan uitlopen en dat de gasten aan loefzijde 
gaan staan.  

o Commando’s 
• “Grootzeil in de dirk”  

De 1e maat hijst vanaf het voordek de giek met de dirk een flink eind omhoog, een 2e maat zet 
de dirk vast op de halve klamp onder het dek.  
De schipper draait het schip licht aan de wind over BB zodat het zeil bij het hijsen licht 
uitwaait over BB en dat de giek niet over de kuip heen hen weer zwaait. 
De 1e maat haalt de grootzeilval onder de hak door en houd deze gespannen om te voorkomen 
dat de gaffel van de giek valt en als borg gedurende het hijsen. 
 

• “Grootzeil hijsen”  
Een van de maten haalt de laatste bindlijn los en wijst de gasten er op om aan loefzijde te gaan 
staan i.v.m. het gevaar van een slingerende gaffel en het zeil wat los naar beneden kan 
hangen. De 2e maat geassisteerd door een van de andere maten of hiervoor aangewezen gasten 
gaan op het voordek staan om het zeil te hijsen. 
Trek de grootzeilval strak zodat de giek niet omlaag kan vallen en verwijder de zeilbandjes 
behalve die zich voor de gaffel bevind. Verwijder het laatste zeilbandje tijdens het hijsen. 
Zorg voor ritme bij het hijsen, de 1e maat houdt de grootzeilval achter de hak gespannen. Zet 
je met 1 voet af op de doft zodat je het grootzeil kan eventueel kan opvangen`.  
Houd steeds in de gaten, of de rakbanden niet blijven steken onder de klampen aan de 
mastvoet. Wijs eventueel iemand aan die alleen hierop hoeft te letten.  
Het laatste stuk moet er gestrietst worden. De 1e maat houdt de grootzeilval één hele slag rond 
de klamp en de 2e maat zet zijn voet tegen de mast en trekt de val van de mast af. 
Hierdoor komt de gaffel weer een stukje hoger. Geef de val aan de onderkant vrij zodat de 
1e maat de val kan doorhalen op de klamp 
Dit net zolang herhalen totdat het zeil staat naar de zin van de schipper. Bij ongereefd groot 
zeil staan grootzeil blokken boven in de mast tegen elkaar. Blok op blok. 
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Als de loefgierigheid te groot is, moet je zwaar “hangen” in de helmstok om dit te corrigeren. 
Ook het omgekeerde is mogelijk: het schip is dan lij gierig en wil uit zichzelf afvallen. Er zijn 
drie belangrijke oorzaken voor lij gierigheid en overdreven loefgierigheid:  
• Zeilen niet goed afgesteld waardoor of de voorzeilen onevenredig veel kracht leveren (lij 

gierig), of juist het grootzeil (loefgierig). De schoten moeten getrimd worden. Bij lij 
gierigheid moet misschien de kluiver worden gestreken of minder ver naar voren 
getrokken.  

• Het zwaard staat te diep (loefgierig) of juist te hoog (lij gierig).   
• Te veel zeil, als de loefgierigheid niet met schoten of zwaard is te verhelpen, dan er wordt 

er te veel zeil gevoerd voor de heersende wind. Er moet gereefd worden.  

4.3   De zwaarden II 

Een botter is een platbodem, heeft geen kiel maar zijzwaarden en kan vanwege zijn diepgang 
van slechts 1 meter goed uit te voeten te kunnen op het ondiepe Hollandse binnenwater. Het 
lij zwaard steekt op de meeste zeilkoersen geheel (1 meter onder het schip) of gedeeltelijk in 
het water. Dat zwaard zorgt dankzij het vleugelprofiel net als bij de wind in de zeilen voor een 
in dit geval zijwaartse druk op het schip. Het schip wordt hiermee koers vaster en wordt 
minder door de wind opzijgezet. Het zogenaamde verlijeren of driften. Bij een kielschip zorgt 
de kiel voor de zijwaartse druk.  
 
De stand van het zwaard is afhankelijk van drie zaken:  
• de koers ten opzichte van de wind.  
  Hoe hoger de koers, hoe dieper het zwaard. Op voor de windse koersen is er geen sprake 

van verlijeren en blijven beide zwaarden omhoog. Op ruime koersen is hooguit een puntje 
zwaard nodig om de loefgierigheid tegen te gaan. Het zwaard geeft niet alleen een 
zijwaartse druk maar ook waterweerstand in de vaarrichting, dus steek niet meer zwaard 
dan nodig.  

• windkracht.  
  Als het hard waait, zal het zwaard te veel zijwaartse druk geven waardoor het schip te 

loefgierig wordt en ertegen gestuurd moet worden. Dit geeft extra weerstand en 
snelheidsverlies. Dus beperk dan de diepgang van het zwaard. 

• waterdiepte  
  Een diep gestoken zwaard steekt 1,5 tot 2 meter onder de waterlijn.  

Als het zwaard dan de bodem raakt, zie je het met kleine schokjes omhoogkomen. Vaak 
kan dat weinig kwaad. Het zwaard fungeert dan als “dieptealarm”. Maar bij harde wind, 
zeegang of harde grond is het riskant als het zwaard plotseling in de grond loopt. Het kan 
breken, scheuren of de lijzijde onder water drukken. Wees hier dus altijd voorzichtig mee. 

 
Het zwaard mag nooit geheel verticaal staan of zelfs naar voren wijzen. Het moet altijd iets 
achteruit blijven wijzen, om te garanderen dat het omhoog scharniert zodra het de bodem 
raakt. In de zwaardlopers moeten daarom stopperknopen zijn gelegd, die zorgen dat het 
zwaard niet helemaal verticaal kan zakken.  
Een goedgemaakt zwaard “zoekt” zelf zijn optimale stand: het zal uit zichzelf af en toe iets 
omhoog of omlaag komen, zonder dat je er iets aan doet.  
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• “Grootzeil vast”  
De 1e maat zet de val vast en bevestigt dit.  
Schuif de resterende grootzeilval in de hoosgoot naar BB 
De spanning kan voorzichtig van de dirk worden gehaald. De dirk moet nu zoveel ruimte 
krijgen dat hij geen plooi in het zeil trekt. De 1e maat haalt de dirkloper onder het oog van de 
mastsluiting (niet op de dirkklamp want daar valt deze vanaf). 
Let erop dat de dirk goed “belegd” en niet te strak staat. Hoewel er geen spanning op de dirk 
staat moet deze wel de giek op kunnen vangen bij een breuk ik de grootzeilval. 
 
De schipper kan nu de botter op koers leggen.  
Het grootzeil kan nu door een van de maten getrimd worden. 
 
De 1e maat kan nu halstalie bevestigen, boven- en onderaan vast maken en afhankelijk van de 
windrichting aangetrokken en belegd worden. Strak bij aan de wind en los bij ruime wind. 
 

• “Zwaard er in” 
Nadat het grootzeil is belegd en het schip langzaam weer vaart gaat maken kan het zwaard er 
aan de lage kant in gegooid worden. Maak de zwaardlijn met een snelle handeling volledig los 
en zorg ervoor dat je niet op de zwaardlijn staat. 

5.2   Fok hijsen 

o Commando’s 
• “Fok hijsen” 

Rol de fokkeschoot aan lijzijde uit en beleg deze met enige ruimte op de fokkevalklamp. 
Hijs het fok en striets de laatste halve meter met een slag om de fokkevalklamp 
Beleg de fokkeval op deze klamp.  
Trim de fok met de fokkeschoot. 
Schuif de resterende fokkeval in de hoosgoot naar BB 
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6.0   Overstag 

6.1   Overstag manoeuvre  

 
 
Bij overstag of door de wind gaan wordt de koers 
veranderd van aan-de-wind over de ene boeg (2) 
naar aan-de wind over de andere boeg (4). Het 
schip draait daarbij ongeveer 100 graden en gaat 
met z’n kop door de wind (3). ` 
 

 

o Commando’s 
De stuurman gaat zoveel mogelijk aan de wind varen (2).  
De schipper kan dan zijn aandacht richten op de manoeuvre en eventueel inspringen waar 
nodig. 
  

• “Klaar maken om te wenden” 
Alle bemanningsleden en gasten nemen hun plaats in. 
De 1e maat aan lijzijde maakt de fokkeschoot bijna los maar laat de laatste 1of 2 windingen 
om de klamp zitten. (feitelijk alleen de lus van de klamp en 1 keer de winding loshalen) 
De 2e maat legt de fokkeschoot aan de hoge kant vrij en klaar. 
Na een laatste controle door de schipper volgt het commando Ree. 
 

• “Ree” 
stuurman drukt de helmstok naar de lage kant tot aan de korfijnnagel en de maat aan de lage 
kant laat de fokkeschoot +/- 0,5 meter vieren. De fokkeschoot blijft achter de klamp om te 
voorkomen dat het fok wild gaat slaan. 
De 2e maat gaat bij de mast staan, pakt de schoot op en haalt deze door totdat deze licht 
gespannen is. 
 

• “Fok door” 
Op het moment dat de kop in de door de wind gaat haalt de 1e maat de fokkeschoot van de 
klamp en brengt/gooit de fokkeschoot naar voren. De 2e maat laat de fok om de mast heen 
waaien (eventueel helpt de 1e maat hierbij) en loopt met de schoot in de hand snel naar de 
fokkeklamp, draait deze eromheen en belegd deze.  
 
Bij weinig wind kan bovenstaande manoeuvre door 1e maat worden uitgevoerd,  
Bij matige wind pakt de 2e maat de schoot bij het overkomen vast en loopt samen met de 1e 
maat mee naar de klamp waar de 1e maat de schoot achter de fokkeklamp brengt en samen 
met de 2e maat de schoot verder aantrekt en hierna belegd. 
Bij sterke wind gaat de 1 maat op de bun zitten en houd de schoot licht gespannen achter de 
klamp. Nadat de fok is overgekomen loopt de 2e maat met de schoot naar voren terwijl de 1e 
maat de schoot heel snel aantrekt en direct een aantal slagen om de klamp legt en direct 
belegd. 
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6.2   Zwaard bediening 

o Commando’s 
• “Zwaard er uit” (loefzijde) 
Als de fok door is kan het zwaard aan de hoge kant er door 2 maten/gasten uit worden 
gehaald. Ga recht voor het gat staan en let erop dat je vingers niet te dicht bij het gat 
komen, buig de zwaardlijn eerst scherp naar de klamp toe en beleg dan de zwaardlijn. 
 
• “Zwaard vallen” {lijzijde) 
Nadat de fok is belegd en het schip langzaam weer vaart gaat maken kan het zwaard en 
aan de lage kant er in gegooid worden. Zorg ervoor dat je niet op de zwaardlijn staat en 
maak de zwaardlijn met een snelle handeling volledig los van de klamp en laat het zwaard 
vallen zonder de zwaardlijn vast te houden of te begeleiden. 
 
• “Zwaard dieper steken” 
Als het zwaard niet diep genoeg steekt dan kan deze met de kleine pikhaak omlaag 
geduwd worden. Op het zwaard zit een nok waarachter de pik kan worden gezet. Mocht 
dit niet lukken dan kan de schipper besluiten om sterk op te loeven en vervolgens sterk af 
te vallen. Op dat moment is de dwarskracht kleiner en kan een nieuw poging worden 
ondernomen. (kost wel wat tijd en snelheid) 

6.3   Zeilen trimmen 

Fok trimmen 

o Commando’s 
• “Fok aan” 

Bij weinig of matige wind kunnen 1 of 2 maten de fokschoot losmaken, aantrekken en 
opnieuw beleggen. Houd altijd tenminste 1 winding om de klamp. 
Is er wind sterker dan wordt er van de fokke talie gebruik gemaakt en zijn er 2 of meer 
maten nodig.  
De 1e maat trekt de talie uit en haakt deze in de schoothoek. Hierna trekt de 1e maat, al dan 
niet geassisteerd door een 3e maat, de talie aan totdat de talie de kracht op de schoot 
overneemt. Op dat moment maakt de 2e maat de fokkeschoot los. De 1e maat trekt de talie 
verder aan en de 2e maat de fokkeschoot. Als het fok goed staat belegd de 2e maat de 
fokkeschoot op de klamp. 
De 1e maat viert de talie, haalt deze uit de fok, trekt de talie uit voor volgend gebruik en 
hangt deze op aan de pen in het boeisel. 
 
• “Fok vieren” 

Een maat maakt de fokkeschoot los zonder de windingen van de klamp te halen. 
Door het schoot einde ruimte te geven zal het fok gaan vieren. Mocht dit niet het geval zijn 
dan kan er 1 winding van de klamp worden genomen. Er moet minimaal 1 volledige 
winding op klamp blijven. Eventueel kan de schoot geholpen worden door met de vlakke 
hand de windingen over de klamp te draaien. 
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Grootzeil trimmen 

o Commando’s 
• “Grootzeil aan” 

Bij weinig of matige wind kunnen 1 of 2 maten de grootzeilschoot losmaken, aantrekken 
en opnieuw beleggen. Houd indien mogelijk 1 winding achter de hak. 
Is de wind sterker dan zijn er 2 of meer maten benodigd.   
De 1e maat maakt de grootschoot los en houdt minimaal 1winding achter de hak. De 
2e maat trekt de grootschoot aan al dan niet geassisteerd door een 3 maat. 
Staat het grootzeil goed dan belegd de 1e maat de grootschoot op de hak. 

 

 
 

Het grootzeil aantrekken zal het schip doen oploeven. 
Helpt om aan de wind te gaan varen voor het overstag te gaan. 
 
Het grootzeil aantrekken zal het schip doen oploeven. Helpt om aan de wind te gaan varen 
voor het overstag te gaan. 
 
• “Grootzeil vieren” 

Een maat maakt de grootschoot los zonder de windingen van de hak te halen. 
Door het schoot einde ruimte te geven zal het grootzeil gaan vieren. Mocht dit niet het 
geval zijn dan kan er 1 winding van de hak worden genomen. Er moet minimaal 1 
volledige winding om de hak blijven. 
  
Het grootzeil vieren zal het schip doen afvallen.  
Is het schip sterk loefgierig en zwaar op het roer vier dan het grootzeil.  
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7.0   Gijpen 

7.1   Gijp manoeuvre 

Bij het gijpen wordt de koers veranderd van voor-de-wind over de 
ene boeg (1) naar voorde wind over de andere boeg (4). Het schip 
draait daarbij ongeveer 10 graden en gaat met z’n kont door de 
wind en het zeil met giek komt op het laatste moment snel over, 
slaat van de ene (2) naar de andere boeg (3) en vangt direct de 
volle wind. De krachten op zeil, giek en mast zijn erg groot en 
moeten goed beheerst worden door een gecontroleerde uitloop van 
de grootschoot. 
 
De zwaarden hebben op een voor de windse koers geen werking en 
zijn beide opgehaald. Afhankelijk van de koers na de gijp kan het 
zwaard aan lijzijde nodig zijn  
 
Het fok wordt het eerst de fok gegijpt in een voor de wind naar 
voor de wind situatie en gelijktijdig als het van voor de ruime naar 
ruime wind betreft. 
 

 

7.2   Fok gijpen 

o Commando’s 
• “Boom uit de fok” 

Indien de boom in de fok staat moet deze eerst worden verwijderd en op zijn plaats worden 
gelegd. 
 

• “Klaar maken om fok te gijpen” 
Alle bemanningsleden en gasten nemen hun plaats in. 
 
De stuurman stuurt het schip voor de wind varen maar houdt de wind licht aan loefzijde om te 
voorkomen dat het grootzeil spontaan gijpt. Het fok valt dan dood achter het grootzeil. 
Let hierbij op dat het achterlijk niet naar binnen valt of de giek omhoog komt. Dit is het teken 
dat het grootzeil al wil gijpen. 
 
De 1e maat maakt aan de lijzijde de fokkeschoot los maar laat de laatste 2 windingen om de 
klamp zitten. (er staat een grote kracht op de fokkeschoot als de er wind in valt). 
De 2e maat trekt de fokkeschoot aan loefzijde aan totdat deze licht gespannen is en slaat de 
fokkeschoot 1 maal om de klamp. (niet beleggen). 
 

• “Fok door” 
Zodra het fok volledig doorgevallen voor de mast hangt viert de 1e maat aan de ‘oude’ lijzijde 
de fokkeschoot langzaam en houdt hierbij 1 winding om de klamp. De 2e maat trekt 
gelijktijdig de fokkeschoot aan loefzijde aan als nodig voor de koers na het gijpen en hierbij 
houdt hij de schoot achter de klamp.  
De loefschoot neemt het nu over en de 1e maat haalt de schoot achter de klamp vandaan en 
gooit deze naar voren. 
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De fok zal naar loefzijde gaan en vol uit gaan staan. Gaat dit niet vanzelf dan moet de fok 
geholpen worden door een 3e maat die het fok aan de schoot uitduwt. 
De 2e maat houdt de fokkeschoot en alle tijde achter de klamp omdat de kracht op de schoot 
groot is.  

7.3   Grootzeil gijpen 

Als het flink waait, is het verstandig om vóór de gijp het oppervlak van het grootzeil tijdelijk 
te verkleinen. Dat heeft belangrijke voordelen: het kost minder kracht om de schoot aan te 
halen en de klap bij het overkomen van het zeil is minder heftig.  
Dit kan door de giek met de dirk flink omhoog te hijsen waardoor de spanning op het 
achterlijk verminderd en het grootzeil minder wind vangt. Een andere manier is om m.b.v. de 
aapval de halshoek van het grootzeil omhoog te trekken. Katten genoemd. 
 
Een andere mogelijkheid is bij harde wind en een lichte bemanning is om overstag te gaan en 
weer afvallen over de nieuwe boeg. Een stormrondje genoemd  
 
Tref de voorbereiding en veiligheidsmaatregelen zoals genoemd in 1.4 
Gijpen kost relatief veel tijd. Start tijdig met de voorbereiding. 
De 1e maat trekt voor de veiligheid zeilhandschoenen aan om de grootschoot veilig te door 
zijn handen te kunnen laten slippen. 

o Commando’s 
• “Klaar maken om grootzeil te gijpen” 

Alle bemanningsleden en gasten nemen hun plaats in. De omgeving van het grootzeilblok 
moet vrij zijn. 
Maak een eventuele bulle talie los. (lijn tussen de giek en de kikker op het midden van het 
schip om te voorkomen dat het grootzeil onverwacht gijpt) 
 
De schipper gaat voor de windvaren maar houd de wind licht aan loefzijde om te voorkomen 
dat het grootzeil spontaan gijpt. De beruchte ongecontroleerde. klapgijp! 
 

• “Inhalen” 
De 1e maat, eventueel geassisteerd door een 2e maat, haalt snel de grootschoot maximaal 
binnen. Let op meer dan 40 meter lijn.  
Als het grootzeil binnen is en de schoot komt strak te staan dan wordt deze om de hak van het 
grootzeilblok heen geslagen en samen met de andere parten van de grootschoot samengepakt 
en getwist. De grootschoot vormt nu een bundel. De 1e maat geeft aan de schipper door dat 
het grootzeil gereed is en dat gegijpt kan worden. 
Deze communicatie tussen maat en schipper/stuurman is heel belangrijk om een vroegtijdig 
gijpen (klapgijp) te voorkomen. 
 

• “Gijpen” 
De schipper geeft zoveel roer dat het schip achter door de wind gaat en het grootzeil gaat 
gijpen. De giek en het grootzeil komen over en dit kan met enig met enig geweld gebeuren 
maar een goed vastgehouden grootschootbundel kan dit opvangen.  
Na de gijp neemt de 1e maat het halende part van de grootschoot weer in handen en laat deze 
snel maar gecontroleerd vieren slippend over de hak. Houd de schoot ten alle tijden achter de 
hak en ga niet op de schoot staan. Laat de schoot niet te snel en te veel door je handen glijden. 
Veiliger is om tijdens het vieren de schoot met de hand voor hand over te pakken. 
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Gijpen bij het ronden van een boei. 
De handelingen zijn gelijk aan het gijpen behalve dat het grootzeil slechts weinig wordt 
uitgevierd om direct een aan de windse koers te kunnen varen. Dit geld ook voor de fok.  
Het zwaard kan voor de ronding en de gijp aan de lijzijde in het water worden gelaten. 

7.4   Fok te loevert zetten 

Bij een voor de windse koers komt de fok in de luwte van het aan lij staande grootzeil te 
hangen en zal geen bijdrage leveren aan snelheid.  
In dat geval kan de fok naar de andere boeg, loef zijde, gebracht worden waar het wel wind 
zal vangen.  
 
De 1e maat legt het bandje op het voordek gereed en haakt deze vast op de beugel op het 
boeisel en maakt het lijntje vast op de bolder. 
De 1e maat brengt de fok naar de loefzijde en de 2e maat trekt de schoot enigszins aan.  
De 1e maat pakt de grote vaarboom en steekt de hak van de boom door het oog in de schoot, 
duwt, eventueel met hulp, de boom naar buiten en steek de kop in de band. 
De 2e maat trekt de fokkeschoot aan  
De 1e maat trekt het lijntje van het bandje en belegd deze op de bolder 
De 2e maat trimt de fok met de fokkeschoot. 
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8.0  Zeilen strijken  
De fok wordt als eerste gestreken en kan in goede samenwerking snel plaats vinden. 
De 1e maat staat bij de schoot, de 2e maat staat op het voordek en de 3e maat bij de fokkeval. 
Het strijken is het eenvoudigste bij een aan de wind of tegen wind koers 
Het grootzeil strijken vereist meer aandacht, inspanning, tijd en een goede samenwerking.  
Het grootzeil wordt tijdens het strijken op de giek gevouwen en als er snelheid is geboden dan 
kan het grootzeil direct naast de giek in de kuip worden gestreken.  
In de haven met het zeil alsnog worden gevouwen door het zeil weer te geheel of gedeeltelijk 
te hijsen om daarna gecontroleerd te strijken.  
Het zeil strijken en opbergen wordt ook wel opdoeken genoemd. 

8.1   Fok strijken  

De schipper vraagt de gasten om ruimte te maken op het voordek en allen in de kuip terug te 
komen om de bemanning de ruimte te geven om hun werkzaamheden uit te voeren.  
De schipper start, indien nodig, de motor en draait tegen de wind. 

o Commando’s 
• “Klaar maken om fok te strijken”  

Indien mogelijk gaat de schipper meer aan of tegen de wind varen om het fok aan dek te 
strijken/vallen .De maten nemen hun plaats in.  
De 1e maat laat de fokkeschoot iets vieren zonder hem los te maken van de klamp  
De 2e maat pakt op het voordek het onderlijk van de fok vast en trekt deze boven het dek. De  
3e maat  heeft de fokkeval in de hoos reeds vrij gemaakt van de andere vallen  voordat de 
fokkeval wordt losgeknoopt. 
 

• “Fok vallen”  
De 1e maat trekt de schoothoek binnen boord. 
De 2e maat maakt daarna de fokkeval los van de klamp. Hij laat hierna de fokkeval los en de 
fok zal vrij op het dek vallen. Het fok valt snel en meestal volledig, mocht het fok niet 
volledig vallen dan kan het fok door de 2e maat aan het voorlijk verder omlaag getrokken 
worden. Het blok wordt geborgd met bindtouw op de boeg 
De 1e maat maakt de fokkeval los van de klamp en brengt de schoothoek en schoot naar het 
voordek. 
 
Maak gezamenlijk de bundel zeildoek op de plecht zo smal mogelijk en fatsoeneer de plooien. 
Vouw de bundel dubbel, door de schoothoek met schoten verder naar de voorsteven te 
trekken. Leg de schoten boven op het opgevouwen zeil. Breng enkele bindtouwen om de fok 
aan. 
Leg de huik op het voordek en leg bundel hierop. Sluit de ritsen van voren af aan. 
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8.2   Grootzeil strijken 

De schipper waarschuwt de gasten om ruimte te maken om aan loefzijde (meestal SB) te gaan 
staan.  
De schipper start de motor en loeft op of gaat door de wind zodat het zeil over BB komt te 
staan. BB is de kant waar de giek standaard ligt.  

o Commando’s 
• “Klaar maken om grootzeil te strijken” 

De maten nemen hun plaats in. De 1e maat staat bij de grootzeilval een 2e maat bij het 
achterdek en een 3e maat bij de mast om het vouwen te begeleiden.  
Eventueel staat er meer hulp op of naast de bun om mee te helpen vouwen. 
 
De 1e maat zorgt dat de dirk vrij komt te liggen in de hoosgoot en maakt de dirk helemaal los.  
 

• “Strijken” (opdoeken) 
De 1e maat maakt de grootschoot val los van de klamp maar laat 2 slagen over op de giek. 
De 1e maat laat vervolgens de grootzeilval slippen over de klamp totdat de giek op de 
pennenbank ligt.  
De 2e maat trekt tegelijk de grootschoot aan en duwt de giek tegen de pen aan BB aan. 
 
De 1e maat laat het grootzeil verder vieren en de 3e maat vouwt het grootzeil voer de giek 
heen. Hij volgt hierbij de gangen van de rakbanden zodat aan het zeil zich in grote slagen 
gelijk over de beide zijden van de giek wordt verdeeld.  
De 1e maat volgt het vouwen nauwgezet zodat hij niet te snel of te langzaam viert. 
De 2e maat volgt de door de 3e maat aangegeven vouwen en trekt hierbij het grootzeil naar 
achteren. 
Eventueel krijgen de maten assistentie van overige maten of gasten die staande op de bun het 
grootzeil met dezelfde slagen over de giek te vouwen. 

• Verwijder voor, tijdens of na het strijken een aangebracht rif. 
Is het grootzeil geheel gestreken en komt de gaffel op het zeil te leggen dan belegt de 1e maat 
de grootzeilval op de klamp om te voorkomen dat de gaffel in de kuip valt. 
Bind als laatste het grootzeil op met de zeilbandjes 
 
Het opvouwen van het grootzeil is bij harde wind of nat doek zwaar, enigszins riskant en kan 
te veel tijd kosten. In dat geval het kan de 1e maat het grootzeil direct in de kuip laten zakken 
tussen de kluiverboom en de bun. Het zeil wordt dan op een beter moment alsnog weer 
gehesen en gevouwen of er wordt weer verder gezeild. 

 
 

37 

9.0  Varen op de motor  
Manoeuvreren op de motor vergt op de meeste Hollandse 
platbodems wat bijzondere vaardigheid. Dat geldt ook voor 
een botter.  
Hiervoor zijn een aantal redenen: zwaar schip van 15 ton 
plus 2 ton ballast, lichte motor van 50/70 pk en een relatief 
kleine schroef die die dicht onder het oppervlak is 
ingebouwd in een dik schroefraam. De schroef gedraagt 
zich daardoor als een “slagroomklopper” met slechte grip 
op het water, vooral in zeegang. De lange kiel en scheg 
geven het schip bovendien een grote draaicirkel en de hoge 
boeg waait snel weg in de wind.  
 
Leg landvasten, vaarboom of pikhaak klaar en aarzel niet om die te gebruiken. Daar zijn ze 
voor! 

Wielwerking van de schroef  
Wanneer je achterop staat en kijkt naar de kop van het 
schip draait de schroef, wanneer deze in vooruit staat, naar 
links of naar rechts.  
Een schroef heeft wielwerking, dit houdt in dat je niet 
alleen een voorwaartse kracht krijgt van de schroef ook het 
achterschip opzij weg te duwen. Bij een rechtsdraaiende 
schroef gaat je achterschip naar rechts, en een 
linksdraaiende schroef duwt je achterschip naar links. 
Zet je de motor in achteruit dan is de wielwerking het 
sterkst. Hier kun je gebruik van maken bij het 
achteruitvaren. Deze wielwerking kan ook erg lastig zijn.  
Iets waar je rekening mee moet houden!  

De kop verwaait  
De hoge boeg van een botter vangt veel wind en zal hierdoor weggeduwd worden. 
Je kan er je nuttig gebruik van maken om de draaicirkel te verkleinen of makkelijker aan te 
leggen aan lagerwal maar het kan het draaien en aanleggen of afvaren ook tegen werken 
 

Stoppen  
De stopweg is erg lang. Als je van voor- naar achteruit schakelt, duurt het even voordat de 
schroef grip op het water krijgt. Met rugwind duurt het nog langer. Houd er rekening mee, 
door altijd stapvoets te varen in onoverzichtelijke situaties (havens, sluizen, bruggen).  
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Achteruitvaren  
Recht achteruit te varen is vrij lastig vanwege het wieleffect van de schroef en het wegwaaien 
van de kop bij zijwind en gaat het beste bij wind van achteren.  
Het is van belang om snel voldoende vaart te krijgen. Bij langzaam achteruitvaren overheerst 
het wieleffect boven de roerwerking. Het is dan bijna onmogelijk om in een rechte lijn te 
blijven varen, want de kont wordt steeds weggezet. Pas bij een redelijke snelheid gaat de 
roerwerking overheersen.  
Als de wind van voren komt, moet je steeds scherp opletten, of boeg door de wind wordt 
weggezet. Zodra dat maar enigszins gebeurt, meteen reageren met een roercorrectie. Als de 
wind eenmaal grip krijgt op de boeg, is het bijna onmogelijk om de draaiing nog ongedaan te 
maken.  

Beknellingsgevaar  
Als je roer geeft, terwijl je achteruit vaart loopt, wil het langsstromende water ineens met veel 
kracht het roerblad omduwen. De helmstok slaat dan met kracht naar buiten. Als je daar niet 
op bedacht bent, kun je ernstig bekneld raken tussen helmstok en achterhuisje! Houd de 
helmstok dus altijd STEVIG vast als je achteruit vaart!  
 
Weten wanneer je van het schip af kan gaan of niet (bijvoorbeeld bij harde wind aan hoge wal 
is het niet handig als je als eerste van boord springt, de manoeuvre mislukt, en jij als maat aan 
de wal staat terwijl je schipper je aan boord hard nodig heeft).  
Aangeven aan de roerganger hoeveel afstand de kop heeft tot de kant.  
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10.0  Aanleggen en afmeren 
Bij aankomst (aankomen) en vertrek (afvaren) is het samenspel tussen schipper en maat 
belangrijk. De schipper moet vooraf zo precies mogelijk aangeven, wat hij van plan is. 

10.1   Afvaren 

• Schip voorbereiden 
In het logboek staan alle voorbereidingen genoemd zoals brandstof, walstroom, anker, 
waterstand, olie, etc. Voor de controles uit en teken deze af in het logboek. 
 
Pak onderstaande materialen en leg deze op hun plaats: 

Reddingsmiddelen 
Fokketalies 
Marifoon en GPS 

Zeilen 
Haal de huik van het grootzeil en fok af en berg deze op.  
Verwijder indien aanwezig en niet benodigd het rif uit grootzeil en fok. 

Motor 
Start de motor en laat deze warmlopen. 
Controleer of er koelwater wordt geloosd. 

Losgooien en wegvaren 
Afhankelijk van de windrichting en locatie zijn er verschillende manieren om weg te varen. 
De meest voorkomende is die van onze eigen aanlegplaats. De schipper maakt kenbaar op 
welke wijze er wordt afgevaren. 

o Commando’s 
• “Achterlijn en Voorlijn los”  

Maten maken de lijnen los van de bolder en schieten deze op en leggen ze weg voor gebruik. 
 
De schipper zet de motor langzaam in de vooruit en roer naar BB.  
De springlijn zal spannen en het achterschip zal zich door het schroefwater van de kant 
loskomen. Is het achterschip voldoende losgekomen dan motor in de vrij  
 

• “Spring los”  
Maten maken de spring los van de bolder en schiet deze op en legt deze weg voor gebruik. 
 
De schipper zet de motor in de achteruit en vaart langzaam de haven uit en geeft weinig roer. 
Let hierbij op het uitzwaaien van de boeg. 
 
De stootwillen worden nu binnengehaald, losgehaald van de klampen/bevestigingspunten en 
klaar gelegd voor nieuw gebruik.  
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10.2   Afmeren 

Bij de aankomst in de haven is het samenspel tussen schipper en maten van nog groter belang 
omdat de wijze van aanleggen per haven sterk kan verschillen en waarbij de 
weersomstandigheden ook nog een rol spelen. Veelal kan pas bij het invaren van de haven de 
aanlegplaats en de wijze van aanleggen worden bepaald. Het schip moet in gereedheid zijn 
gebracht, snel gehandeld kunnen worden en soms ook geïmproviseerd.  
Samenwerking en communicatie zijn dan van groot belang. 
 
• Schip voorbereiden 

Pas als duidelijk is over welke zijde wordt aangelegd dan kunnen de maten de stootwillen en 
bal buiten hangen en de landvasten met de lus op de bolder of nagel worden belegd. Houdt bij 
onbekende situaties de stootwillen en bal zo lang mogelijk losgeknoopt zodat je niet 
belemmerd wordt in waar je de willen/bal gaat gebruiken.  
 
De schipper vaart langzaam naar de aanlegplaats. De maten op het voordek staan hoger en 
hebben een beter zicht op de haven. Communiceer je bevindingen met de schipper. 
En voor allen geld, hou het voordek vrij en ga niet in het zicht van de schipper staan. 
 
De 1e maat op het voordek legt de landvasten en spring klaar en geeft met een aantal 
opgestoken vingers de afstand in meters aan tot aan de kade. 
Bij ongeveer 1 meter brengt de schipper het schip langszij en tot stilstand. 

o Commando’s 
• “Spring”  

Als eerst wordt de spring dubbel om de aanlegpaal of bolder gegooid en achter de bolder op 
het voordek gehaald. De spring wordt gespannen gehouden maar niet nog belegd. De spring 
moet slippen of juist worden aangehaald afhankelijk van de beweging van het schip. 
 

• “Spring vast” 
De spring wordt belegd op de bolder en de schipper vaart het schip langzaam iets naar voren 
waardoor de spring strak komt te staan en het schip naar de kade wordt gestuurd. 
De schipper stuurt met het roer het schroefwater zodanig dat het achterschip ook naar de kade 
wordt gestuurd 
 

• “Voor vast” 
Ligt het schip in positie dan wordt de voorlijn/landvast vanaf de bolder naar de meerpaal of 
bolder op de kant gegooid of gebracht. Het schip ligt langs de kade en de 2e maat kan van 
boord springen en de landvast om de bolder leggen en teruggeven. Soms staat er iemand op de 
kade die behulpzaam kan zijn. Het teruggegeven part wordt op de bolder belegd. 
 

• “Achter vast” 
Zelfde procedure maar de achterlijn/landvast wordt op de korfijnnagel belegd. 
 
Het schip ligt nu veilig in de haven  
De schroef kan uit zijn werk worden gehaald en de motor uitgeschakeld. 
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• “Schoon schip maken” 

Tijdens het varen zijn allerlei materialen en faciliteiten zoals marifoon, gps, lijnen, catering, 
kleding, gereedschappen, etc. gebruik gemaakt en over het schip verspreid geraakt. 
Om de volgende vaart ook weer met plezier te kunnen maken dient gezamenlijk alles 
opgeruimd te worden.  
 
Denk hierbij aan: 

• Verwijdering van het rif uit grootzeil en fok. 
• Aanbrengen huiken over grootzeil en fok. 
• Dirk beleggen op de halve klamp op het boord en buiten de huik houden 
• Landvasten opschieten en netjes op dek leggen waar deze kunnen drogen 
• Anker vast met slot 
• Antidiefstalkabel vast met slot 
• Walstroom aansluiten 
• Reddingsmiddelen naar binnen 
• Fokketalies en gebruikte lijnen opschieten en binnen ophangen 
• Marifoon en GPS naar binnen 
• Gas afsluiten 
• Afvalbak in de afvalcontainers 
• Laat de botter schoner achter dan dat je hem aantrof.  

 
De schipper vult het logboek in en tekent de inspectiepunten af. 
 
Evaluatie onder genot van een Nobeltje of wat er aan boord is 
 
Trap naar binnen, deur afsluiten. 
Laatste visuele controle vanaf de kade. 
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11.0   Voorrangsregels 
Om de voorrangsregels goed te kunnen toepassen is enige kennis van begrippen 
noodzakelijk.   

• Een groot schip: is een schip dat langer is dan 20 meter  
• Een klein schip: is een schip korter dan 20 meter.  

Een sleper/duwer in actie, een passagiersschip (toont gele ruit), een vissend 
vissersschip en een veerpont worden aangemerkt als een groot schip.  

• Goed zeemanschap: betekent dat de schipper veiligheid boven alles MOET stellen; 
ook als hij daarvoor moet afwijken van regels. 
 

Tijdens het toepassen van de voorrangsregels moet het schip dat voorrang zal krijgen wel 
koers en snelheid behouden. Dus een zeilboot dat in de haven rondjes aan het varen is heeft 
geen voorrang op een roeiboot die een vaste koers vaart.   

1.    Een klein schip wijkt voor een groot schip;  
2.    Een schip dat stuurboordwal houdt heeft voorrang op andere schepen;  
3.    Kleine boten onderling hebben de volgende regels:  
 
• zeilboot-zeilboot  

Over stuurboord zeilende boot wijkt voor over bakboord zeilende boot.  

 

 
 

Als beide boten over hetzelfde boord varen wijkt loef voor lij. (Het grootzeil is  
leidend tenzij er alleen met de fok wordt gezeild) 

 

 
• Zeilboot - roeiboot - motorboot  

Het motorschip verleent voorrang aan de zeilboot en de roeiboot. De roeiboot geeft 
voorrang aan de zeilboot.  
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12.0   Schiemanswerk 

12.1   Steken 

 

 
 

Halve steek 
Gebruik, wordt alleen 
toegepast als onderdeel 
van andere knoop 
(trekt zich vast) 

 

 
 

 
Slipsteek 
Gebruik, wordt alleen 
toegepast als onderdeel 
van andere knoop. 
(kan eenvoudig los 
getrokken worden) 
 

 

 
 

Dubbele halve steek met 
slipsteek 
Gebruik, vastleggen aan 
een bolder of paal 

 
 

 
 

Acht knoop 
Gebruik, om vallen en 
schoten te verdikken zodat 
deze niet door een oog of 
blok kan schieten. ( 

 

 
 

Platte knoop/steek 
Gebruik, 2 lijnen van 
gelijke dikte. O.a. bij het 
reven 
 

 

 
 

Schootsteek 
Gebruik, 2 lijnen van 
verschillende dikte 
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12.2   Beleggen 

Kruisklamp of kikker 
Gebruik, beleggen van 
een lijn op een kikker 
 
Leg een slag rondom de 
kikker om de kracht op 
de kikker te verdelen. 
 

 

 

Halve klamp 
Gebruik, beleggen van 
vallen en schoten op een 
halve klamp.  

 

Korfijnnagel 
Gebruikt, beleggen van 
landvasten op een 
korfijnnagel of pen 

 

Hakblok 
Gebruik, beleggen van 
de grootschoot op de hak 
van het grootschootblok. 
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13.0   Informatie op internet 
Knoop (touw) - Wikipedia 
Zeilen - Wikipedia 
Zeiltheorie.nl 
Zeiltermen | BeterZeilen.nl 
CWO.nl 

13. 1   Met dank aan: 

• Stichting Huizer botters 
• Stichting ‘t Venose Skutien 
• Vereniging Volendammer Botters 
• Verschillende scouting groepen 
• Wikipedia, Wikibooks.org 
• Vrijwilligers AM 1 
• En vele anderen. 

 
Knip en plak het voort. 
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Bolder 
Gebruik, beleggen van 
een landvast op de 
bolder of om de 
meerpaal op de kant. 
 
 

 

 
 

 
Sla de tros een aantal maal rond de bolder alvorens te beleggen voor een betere verdeling van 
de krachten zo laag mogelijk bij het dek op de bolder. 
 
Beter is om de landvast dubbel te nemen. Lus van de landvast om de bolder op het schip, dan 
om de bolder op de kan en weer terug aan boord om dan op de bolder te beleggen. 
Dan kun je de landvast losgooien, zonder dat de lus van de meerpaal hoeft.  

 

12.3   Lijnen opschieten 

Neem de lijn bij het eind met de lengte aan de kant van de duim in de ene hand. Leg hier met 
een slingerende beweging met de andere hand een volgende lus overheen. Let op dat er geen 
slag in het touw komt. De nieuwe lus met de ene hand meenemen en zo voort. De lijn kan nu 
worden opgehangen of aan dek worden gelegd.  
Neem voor dikkere lijnen grotere lussen en wind de lijn niet om de elle boog. 
 

 
 
  

Knoop (touw) - Wikipedia
Zeilen - Wikipedia
www.zeiltheorie.nl
Zeiltermen - www.beterzeilen.nl
www.cwo.nl
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