Les 3:
Zeiltermen en benamingen
Watersportvereniging Monnickendam
Zeiltermen
In de wind: Als je met de kop recht tegen de wind in ligt, noem je dat in de wind. We
kunnen niet recht tegen de wind in zeilen. Alleen bij het hijsen van de zeilen ‘liggen
we in de wind.’
Aan de wind: Als we aan de wind zeilen, varen we met de wind op ongeveer 45
graden vanaf de boeg gezien. Als je aan de wind vaart, noem je dat ook wel hoog of
scherp zeilen. Het grootzeil is rak aangehaald.
Halve wind: Als je met de boot dwars in de wind zeilt, zeil je halve wind. Het zeil is zo
strak aangehaald dat het net niet kilt (tegenbolt).
Ruime wind: Bij ruime wind komt de wind van schuin achter in, het grootzeil mag iets
gevierd worden zodat de meeste windvang wordt bereikt.

Opmerking: de optimist heeft geen fok
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Voor de wind: Als de wind van achter in komt noem je dat voor de wind zeilen, het
grootzeil moet bijna helemaal uitgevierd worden, zodat deze de stag net niet raakt.
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Hoger wal: De wal waar de wind vandaan komt
Lager wal: De wal waar de wind naartoe waait
Bakboord: Linkerzijde van de boot van achterin naar voren bekeken
Stuurboord: Rechterzijde van de boot van achterin naar voren bekeken
Loefzijde: Zijde van de boot waar de wind vandaan komt
Lijzijde: Zijde van de boot waar de wind naartoe waait
Hoge zijde: Loefzijde
Lage zijde: Lijzijde
Killen: Het killen van een zeil is het tegenbollen /klapperen van een zeil wanneer een
zeilstand niet goed is. Wanneer je een zeil te los hebt staan, zal deze gaan killen.
Hierdoor verlies je snelheid. Killen begint als eerste in het voorlijk.
Oploeven: Met kop naar de wind toedraaien
Afvallen: Met kop van de wind af draaien
Zuigen: Als je helemaal achterin de boot zit, druk je de spiegel van de boot in het
water. Dit wordt zuigen genoemd. Hierdoor wordt je snelheid geremd, want de boot
trekt water met zich mee.
Duiken: Als je zover voorin gaat zitten dat de boeg in het water duikt, is dat niet
goed. De boeg moet veel water wegduwen en dat remt.
samenstellen en ontbinden van een sleep,
Volvallen: Het zeil bolt door de wind die er weer in valt, de boot krijgt meer vaart.
Dwarspeiling: Als je aan het kruisen (laveren) bent, hoog aan de wind vaart, en je ziet
een boei dwars van opzij, dan heb je een dwarspeiling van de boei gemaakt.
Deinzen: De boot ligt in de wind. Het zeil klappert in het midden van de boot. De
boot ligt even stil en zal dan achteruit dobberen. Dit achteruit dobberen heet
deinzen.

Verhalen: Verhalen is het verplaatsen van een schip naar een andere plek zonder te
zeilen.
Draaigijp: Gijp om een bijvoorbeeld een boei. Na de gijp draai je door tot de koers
die je moet gaan varen bijvoorbeeld halve wind of aan de wind.
Samenstellen van een sleep: Het maken van een sleep.
Ontbinden van een sleep: Het losmaken van een sleep.
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Opschieter: Je vaart langs het punt waar je wilt aanleggen en dan stuur je snel in de
wind. Om af te remmen kun je het zeil tegen de wind in uitduwen.
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Vragen of afmelden voor de theorieles?
Dan kan je bellen of e-mailen naar:
- Jan Snoek via 06-21827741 of Marcel Windt via 06-46590146
- jeugdzeilen@wvmonnickendam.nl
Voor de laatste informatie of om ons te volgen:
facebook.com/JeugdzeilenWVM

twitter.com/JeugdzeilenWVM
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Benamingen:
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