
Zeilmanoeuvres 
Handelingen en Commando’s 

     

Overstag 

 Aan de wind varen 

 Overzicht over het water hebben (is 
er genoeg ruimte) 

C ‘Klaar om te wenden’  

C ‘Ree’  

C ‘Fok los’ 

 Roer los laten 

 Grootzeil aantrekken (bij weinig wind 
met roer bijsturen) 

 Als je tegen de wind in ligt begint het 
voorlijk van je grootzeil te killen 

C ‘Fok bak’ 

 Als het achterlijk van het grootzeil 
weer wind begint te vangen laat je 
grootzeil dan weer wat vieren. 

C ‘Fok door’ /  ‘Fok over’ 

 Als de boot op een aan-de-windse 
koers vaart grootzeil weer 
aantrekken 

C ‘Fok aan’  
 

Gijp  voor de wind / zonder koerswijziging 

 Voor de wind varen (geen ruime 
wind) 

 Overzicht over het water hebben (is 
er genoeg ruimte) 

 Stuurman alvast verzitten naar lij 

C ‘Fok-te-loevert’  

 Als het achterlijk van het grootzeil 
begint te bollen kan je gijpen 

C ‘Klaar voor gijp’  

C ‘Gijp’ 

 Grootschoot inhalen 

 Tegensturen met j rug tegen het roer 

 Als het grootzeil midscheeps passeert 
de schoot soepel laten uitvieren 

 Bijsturen met elleboog of vrije hand. 

C ‘Fok-te-loevert’  
 

Aanmeren hogerwal / sliplanding 

 Je komt aan de wind naar de kant varen 

 Ruim van te voren de zeilen vieren tot ze 
helemaal klapperen  

C ‘Fok los’ 

 Grootzeil vieren 

 Hierdoor vang je geen wind meer en rem 
je door de tegenwind af 

 Als je voor de kant stil ligt stapt de 
‘pikhaak voor’ van boord met lijn en legt 
de boot vast. 

 Dan strijk je je fok en laat je daarna het 
grootzeil zakken. 

 

Afvaren hogerwal 

 Zeilen hijsen (grootzeil eerst, dan fok) 

 Kijken of de vaarweg vrij is  

 Vrije boeg kiezen en kenbaar maken 

 De boot recht naar achteren laten 
afzetten en deinzen 

 Met het roer de boot in de wind houden 

 Als er genoeg ruimte is laat je het roer los. 

 Grootzeil laten vieren 

C ‘Fok bak, bbzijde / sbzijde’ 

 Zodra je op de goede koers ben wegzeilen  

C ‘Fok door’ / ‘Fok over’ 

 Grootzeil aan 

C ‘Fok aan’ 

 

Aanmeren lagerwal / top-en-takel 

 Aan de windse koers naar de kant varen 

 Het grootzeil ruim van te voren strijken 

C ‘Fok bak, bbzijde/sbzijde’ 

C ‘Fok door’ / ‘Fok over’ 

C ‘Fok aan’ 

 Bij voldoende snelheid, fok strijken en 
voor top-en-takel naar de kant gaan 

 Als je voor de kant stil ligt stapt de 
‘pikhaak voor’ van boord met lijn en legt 
de boot vast. 

 

 

 

 

Man overboord 

C Roep “man overboord”! 

C Roep naar de drenkeling “zwem”! 

 Kenbaar maken wie drenkeling in de 
gaten houdt en blijft naar hem te wijzen 

 Afvallen tot voor de wind 

C ‘Fok bak’ 

C ‘Fok door’ 

 4 á 5 scheepslengtes doorvaren 

 Kenbaar maken wie de man binnenhaald  

 Kenbaar maken wie het grootzeil tijdens 
het bijliggen uit de kuip houd 

 Oploeven tot aan de wind 

 Dwarspeiling maken (achterlijker dan 
dwars) op de drenkeling en overstag gaan 

 Je snelheid regelen door je zeilen te 
vieren en/of je grootzeil aan te trekken 

C ‘Fok los’ 

 Grootzeil vieren 

 Drenkeling aan loefzijde achter de stag 
binnen halen  

 Fok, wanneer man vast is, bak trekken 

C ‘Fok bak’ 

 Met roer gaan oploeven, zeil uit de kuip 

 Als drenkeling gecontroleerd is op en 
rustige koers doorvaren 

 

 

 

Anker neer 

 Kenbaar maken waar je wilt ankeren 

 Taakverdeling maken: fokstrijker, 
ankergast, grootzeilzakker 

C Vraag aan ankergast of anker 
geborgd is 

 Vaar met een aan-de-windse koers 
naar de ankerplek 

 Ruim van te voren fok strijken en 
bergen 

 Fok geborgen, ankergast 
voorbereiden.  

 Bij ankerplek tegen de wind in 
draaien 

 Grootzeil aantrekken tot tegenwind, 
daarna los laten 

 Achtergronds peiling maken om te 
bepalen of je stil ligt 

C ‘Anker neer en remmend steken’ 

C ‘Houdt anker?’ -> Ja (zelf ook peilen!) 

C ‘Anker ruim steken en vastzetten’ 

 Grootzeil laten zakken en zwaard op 

 

Anker op 

 Kenbaar maken over welke boeg je 
wilt vertrekken (mn voor ankergast) 

 Taakverdeling: grootzeil, zwaard, 
anker, fok (hijsen en bediening)) 

 Grootzeil laten hijsen 

 Zwaard in 

 Ankerlijn hieuwen 

C ‘Anker hieuwen tot recht op en neer’ 

 Kijken of de vaarweg vrij is 

C ‘Anker uitbreken, spoelen en bergen’ 

 Deinzen naar nieuwe boeg en 
daarover volvallen 

 Fok hijsen als het anker geborgen is 

C ‘Fok aan’ 
 

 


