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Inleiding

Om het Elementair Brevet te behalen heb je praktijklessen gevolgd en moeten bewijzen dat je in de meeste
omstandigheden veilig kunt rijden met een type A- zeilwagen (kleinere ‘initiatie”zeilwagens) op een
bekend, goed berijdbaar strand. De theoretische begeleiding was voornamelijk gebaseerd op de
basiskennis van het zeilen, de terminologie en de veiligheid.

Om het brevet van Piloot te behalen moet je weliswaar niet opnieuw lessen gaan volgen maar wel bewijzen
dat je met ditzelfde type zeilwagen ook op moeilijke stranden kunt rijden. Veel zelf oefenen en ervaring
opdoen is in dit deel van je opleiding duidelijk de boodschap. Noteer daarom in je logboek wanneer, hoe
lang en in welke omstandigheden je oefent. Dankzij veel ervaring reageer je bij moeilijke situaties
automatisch op de juiste manier. Want soms is er helemaal geen tijd om na te denken...

Je zal je techniek dus aanscherpen, ondermeer door een beter begrip van de theorie van het zeilwagenrijden.
Aan de hand van een 6-tal opgelegde praktische vaardigheden gaje ook bewijzen dat je die techniek onder
de knie hebt. Deze vaardigheden worden op je zeilwagenpaspoort afgetekend door initiators of trainers.
Daarna leg je een schriftelijke proef af over de theorie van het zeilwagenrijden besproken in deze cursus.

Na het behalen van het brevet Piloot ben je klaar om aan de slag te gaan met snellere en grotere zeilwagens
van het type B of zelfs C. Hiervoor staan wel weer enkele verplichte lessen op het programma, maar geen
theoretisch examen. Deze lessen krijg je van de trainers. Vraag hiervoor uitleg aan je trainer.

Wedstrijden: Eens je het Piloot brevet hebt, hoefje enkel nog een theoretisch examen af te leggen over het
“Internationale Wedstrijdreglemcnt” en deel te nemen aan 2 Lazef-trainingen voor piloten om je brevet om
te zetten in een “wedstrjdpiloot”-brevet. Daarna kun je jaarlijks een “wedstrijdlicentie” aanschaffen bij de
federatie. Veel succes!
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Werkelijke, snelheids- en schijnbare wind

We onderscheiden werkelijke wind, snelheidswind en schijnbare wind.
Werkelijke wind is de alledaagse wind waar we het over hebben als we over de wind spreken.
Het is ook de wind die de vlaggen doet wapperen. Het is de hoek met deze wind die bepaalt of we nu
aan de wind of met halve wind rijden.
De snelheidswind is de luchtstroming die we waarnemen wanneer we zelf door de lucht bewegen.
Bijv. de tegenwind die een fietser voelt bij een windstille dag, noemen we snelheidswind. Deze
snelheidswind is gelijk aan de snelheid waarmee men zich verplaatst over de grond.
De schijnbare wind is eigenlijk het “samenvloeien” van deze winden.
De wind die je op je gezicht voelt als je met een zeilwagen rijdt is altijd de schijnbare wind. Je
gebruikt de werkelijke wind om in eerste instantie te starten maar vanaf dat je snelheid maakt wordt
“de wind” de schijnbare wind.

Een voorbeeld met een vlaggetje op het stuur van je fiets
Dus
- Als je stilstaat heb je alleen maar de werkelijke wind : je vlaggetje toont vanwaar de wind komt.
- Als er géén (werkelijke) wind is en je fietst aan 20 krnlh dan heb je alleen maar de snelheidswind en
die zal toenemen als je sneller fietst : het vlaggetje zal steeds recht naar achter wijzen.
- Als er wél wind is enje fietst 20 km!h met de wind pal aan je linkerzij, dan zal het vlaggetje schuin
rechts naar achter wijzen : in de richting van de schijnbare wind. Hoe meer werkelijke wind er is hoe
meer opzij je vlaggetje zal staan en hoe sneller je fietst, hoe meer het vlaggetje naar achter gaat
wijzen!

vectoriële voorstelling van de 3 winden bij verschillende snelheden

— windsnelheid = werkelijke wind = WW 60

— snelheidswind = SW

— schijnbare wind = SCH W

Sneller dan de wind
WW = 30 km/h WW 30 kmlh WW = 30 km/h

SW = 0 km/h SW 20 krn/h SW 60 km/h

geen SCH W SCH W = 35 km/h SCH W = 68 km/h

30
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In een zeilwagen is de lucht die langs je zeil stroomt dus steeds in de richting van de schijnbare
wind. Je zeil moet dus zo aangehaald of gevierd worden dat deze de luchtstroom mooi kan volgen.
Dus hoe sneller de zeilwagen rijdt, hoe meer de wind van voren zal komen en hoe meerje het zeil
dus moet aanhalen!

In elk boekje over zeilen staat
ruime-wind op de windroos
getekend met een gevierd zeil.
(ook in onze cursus Elementair
Brevet). We weten echter dat de
snelste koers van een zeilwagen
ruime-wind is en dat we die
snelheid alleen maar kunnen
bereiken door ons zeil flink aan te
halen. Deze tegenstrjdigheid
heeft dus alles te maken met de
schijnbare wind.

Eens op snelheid gekomen rijdt
een zeilwagen altijd “aan- de-
wind” ten opzichte van de
schijnbare wind, welke zijn koers
tegenover de werkelijke wind ook
is.

De kracht van de schijnbare wind
is groter dan de werkelijke wind
omdat je wind bijrnaakt door je
snelheid. Doordat je die kracht in
feite ook gebruikt bij het zeilen
kun je veel sneller rijden dan de
werkelijke wind.

Als je gewoon “voor-de-wind”
rijdt kanje maximum aan de
werkelijke windsnelheid komen.
(30 kmlu). De schijnbare wind is
dan nul.

VOOR de wind
Max. snelheid 30 km/u

30

RUIME wind
Min, snelheid 60 km/u

Min, snelheid 60 km/u

— windsnelheid = werkelijke wind = WW ( kni/u)
—c’ snelheidswind = SW ( km/u)

—* schijnbare wind = SCH W

0

30
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De verklikkers.

Niet alleen de windrichting maar ook je eigen snelheid bepalen dus de manier waarop je je zeil aanhaalt.
Als je de juiste zeilstand kunt aanhouden op het gehele parcours ben je zeiltechnisch perfect bezig! Maar
dit gaat niet vanzelf en vergt heel veel geduld, oefening en opmerkzaamheid. Gelukkig zijn er
huipmiddeltjes.

Het gebruik van “verklikkers” kan helpen om efficiënt te zeilen, met een ideale luchtstrorning langs de
beide zijden van het zeil. Verldikkers zijn dunne, lichte touwtjes of reepjes stof die ongeveer op een 30-
tal cm van de mast op het zeil gekleefd zijn (nabij het “zeilpunt”, zie verder). Af en toe zie je ze ook aan
het achterlijk bengelen.

Deze “verklikkers”, “tell-tales” in het Engels of “penons” in het Frans tonen aan de zeiler hoe de wind
langs het zeil stroomt en zijn een hulpmiddel om te weten ofje het zeil meer of minder moet aanhalen. De
verklikkers zijn altijd in een donkere kleur zodat je ze door het zeil heen kunt zien en je dus weet hoe de
luchtstroming aan lijzijde is, want het is vooral die luchtstroom die belangrijk is.

Er is maar 1 goede verklikkerstand:

• ‘1H1iii
Als beide verklikkers mooi horizontaal naar achter gericht staan stroomt de wind
perfect langs beide zijden van het zeil. Bij deze verklikkerstand laat je het zeil
zoals het is, je hebt de ideale zeilstand volgens je snelheid.

- Als allebei de verklikkers niet horizontaal staan : meestal neigt die aan de
loefzijde (= de kant van het zeil waarde wind op waait ; hier afgebeeld in rood)
naar beneden en die aan de ljzijde (= de kant van het zeil waar de wind naartoe
waait, hier afgebeeld in het groen) naar boven, is je zeil veel te veel
aangespannen of rij je misschien in een ruime koers met weinig snelleid. Om
beide verklikkers weer horizontaal te krijgen moet je het zeil vieren of wat
oploeven of beide.

- De verklikker aan de loefzijde staat horizontaal naar achter. De verklikker aan de
lijzijde staat niet horizontaal. Hij draait, staat naar boven of zelfs naar voor gericht.
Je hebt je zeil een beetje te veel aangespannen. Slechts aan de loefzijde van het
zeil heb je een goede stroming. Je moet je zeil dus vieren tot de achterste
verklikker weer horizontaal staat.

- De verklikker aan loefzijde is niet horizontaal, hij wervelt wat naar boven. De
verklikkers aan de ljzijde staan wel horizontaal. Dit betekent dat je aan de • 1 1 1 1 1 i ii i
loefzijde wat wervelingen hebt. Je zeil is niet genoeg aangespannen.
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De meest voorkomende fout in het strandzeilen is dat men het zeil te veel of te snel aanhaalt.
Het gevolg is dat je niet goed op snelheid komt.
Vooral als je een ruime koers wilt rijden is dit belangrijk.
Onthoud goed: indien de verklikker die je door je zeil heen ziet, dus aan de
achterzijde of ljzijde, naar beneden hangt: vier dan het zeil totdat die
verklikker terug horizontaal staat. Meestal zal de verklikker aan loefzijde dan
omhoog wijzen. Je haalt dan terug aan totdat ook deze verklikker horizontaal
staat. Intussen isje snelheid progressief opgelopen. Maar blijf vooral goed
kijken waar je rijdt ! Snelheid maken doe je op een mooi stukje strand, zodat
je niet afgeremd worden midden inje manoeuvre.

Je zult merken dat je ook de perfecte zeilstand “op het gevoel” kan bereiken. Ervaren zeilers doen het
trouwens altijd eerst op gevoel en kijken pas bij twijfel naar de verklikkers. Anderzijds gebruiken zij
dit ook bij het afstemmen (trimmen) van nieuwe zeilen, het schaven van de zeillatten, etc.

Het effect van het zeil op de wind.

Om met een zeilwagen vooruit te komen gaje de wind met je zeil moeten ombuigen. Deze
ombuiging kun je vergroten of verkleinen door het zeil meer of minder aan te halen.

Door die ombuiging van de normale luchtstroom zul je “turbulenties” en/of “laminaire
luchtstromingen” veroorzaken. De verklikkers “verklikken”je welke luchtstroom er hoofdzakelijk
heerst. Steeds is de luchtstroom langs je zeil weer anders, maar hierna vind je enkele van de
belangrijkste situaties.

Op de tekeningen is de (sch(/nbare,) wind voorgesteld als kleine stroompjes van rechtljnig bewegende
deeltjes. (blauw,)

situatie 1: Je staat stil in halve wind
met het zeil helemaal open. Hierbij
kan de wind vrij langs je zeil passeren
zonder dat er sprake is van een
afbuiging. Je zeilwagen zal niet
starten en het zeil zal flapperen.
(verklikkers bewegen op en neer, in
alle richtingen)
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situatie 2 : Je bent goed aan het rijden
met een zeil dat gepast is aangehaald. De
wind komt schuin van voren in en dc
luchtstroom wordt mooi afgebogen langs
je zeil. Je wordt als het ware vooruit
“gezogen” : je zeil werkt “laminair”.
(verklikkers aan beide zijden staan
horizontaal)

situatie 3 : Je haalt het zeil iets te veel
aan. De ombuiging van de wind is
daardoor te groot en de luchtstroom aan de
lijzijde zal afhaken”, de wind “plakt” niet
meer aan de ljzijde van je zeil: de
luchtdeeltjes beginnen er lichtjes te
wervelen want er is geen mooie
horizontale stroming meer. Je versnelt
niet meer en als je niet corrigeert zal je
snelheid afnemen.
(verklikker aan lijzijde neigt aanvankelijk
naar boven of valt op de duur helemaal
naar beneden)

situatie 4 : Het zeil is veel te veel
aangehaald. Alle luchtstromingen worden
tegengehouden, je maakt grote wervelingen
achter je zeil enje zeilwagen zal niet starten.
Als je nog rijdt zul je vertragen en stilvallen.
De stroming is turbulent. De enige koers
waarbij een turbulent werkend zeil nuttig
kan zijn is voor-de-wind of erg ruim als je
traag wilt rijden. Je kunt het zeil bewust
“doodknij pen” door te veel aan te als je wilt
dat je snelheid mindert.

8



Het is dus zaak om het zeil zoveel mogelijk in een laminaire luchtstroom te laten werken.
Hoe die stromingen langs het zeil krachten opwekken die ons vooruit drijven zien we hierna met
enkele begrippen uit de fysica.

Theorie van de laminaire werking
De mast en het zeil onderbreken de normale luchtstroom. De wind wordt dus gesplitst. Een deel zal
langs de loefzijde of holle kant glijden en een deel zal langs de ljzijde of bolle kant van het zeil
stromen. Dit veroorzaakt een duwkracht op de ene zijde van het zeil maar ook een trekkracht op de
andere zijde. Anders gezegd zal er een luchtdrukverschil optreden tussen beide zijden van het zeil.

De invalshoek die het zeil met de aanstromende lucht maakt en deze lucht dus ombuigt zorgt voor een
overdruk aan de loefzijde en een reactiekracht richting lijzijde. Dit is de befaamde actie-reactie wet
van Newton.

Een tweede natuurkundig verschijnsel dat hier optreedt is dat de luchtdeeltjes die vlak voor het zeil
door de mast uit elkaar geduwd worden, mede door het reeds opgebouwde luchtdrukverschil, nog
sneller gaan stromen langs de bolle kant (lijzijde). En waar de lucht sneller stroomt (zegt de wet van
Bemouillie) zal de luchtdruk verminderen. Een lagere luchtdruk trekt alles naar zich toe en dus wordt

—

duwkrac’

LOEFZIJDE LIJZIJDE
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je zeilwagen m de richting van het lagere drukgebied getrokken! Deze laminaire werking van het
zeil zal dus ook een trekkracht uitoefenen op je zeil(wagen).
Later zien we hoe de ontwikkelde kracht kunnen ontbinden in een zij waartse en voorwaartse kracht.

De vleugels van vliegtuigen werken op dezelfde manier. Er wordt een “liftkracht” opgewekt
waardoor het vliegtuig kan opstijgen.
Net zoals je een zeilwagen soms in gang moet duwen hebben vliegtuigen ook wind” nodig om op te
stijgen of liever “luchtstroom’ langs de vleugels. Ze produceren die zelf door zo snel te gaan rijden
totdat er voldoende “lift” is ontstaan (onderdruk bovenaan de vleugel). Een vliegtuig zal steeds in-de-
wind proberen op te stijgen want dan wordt de werkelijke wind + de snelheidswind gebruikt om de
lift te creëren en moet het vliegtuig minder snelheid maken om van de grond te komen. Ook de
meeste vogels landen en starten tegen de wind in.

Theorie van de turbulente werking
Stel je het volgende voor: er is heel weinig wind en je probeert in een koers véér-de-wind te starten,
je gaatje zeil daarom zoveel mogelijk vieren, openzetten. Je zeil gaat de wind “opvangen” als de
wind sterk genoeg is ofje bent zelf licht genoeg dan gaat de windje langzaam vooruit duwen. Je zeil
zal turbulenties of wervelingen opwekken. (de verklikkers wervelen).

Bij deze koers zal de windstroom dus plots door het zeil onderbroken worden waardoor een
opeenhoping van wervelende winddeeltjes zal ontstaan die een duwkracht op het zeil veroorzaken. De
achtervolgende winddeeltjes zullen op de luchtkussentjes stoten en daardoor omgebogen worden
totdat ze een eind voorbij het zeil weer samenkomen.
Aan de lijzijde van het zeil hebben we een “leegte” veroorzaakt door het zeil. Aan die zijde vinden we
stilstaande of wervelende winddeeltjes die als het ware in een trechter uitlopen en een kleine
trekkracht veroorzaken.

Deze werking van het zeil heet dus de “turbulente” werking. Ze wordt bij het strandzeilen gebruikt
bij de voor-de-windse koers en bij ruime wind als men langzaam wil gaan bij weinig wind Bij het
zeilen op water worden er speciale zeilen voor gebruikt : hele grote. bolle “spinakers”.
Bij zeilwagenrjden werkt het zeil dan “omgekeerd” : aanhalen is vertragen, vieren is versnellen...
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Het zeilpunt en de ontbinding van de krachten in het zeil

We hebben zopas gezien dat elke verandering van de hoek van het zeil tegenover de wind zijn
gevolgen heeft op de stromingen langs het zeil die op hun beurt de sterkte en de richting van de
ontwikkelde aerodynamische kracht beïnvloeden.

Alle kleine trek- en duwkrachten op het zeil kunnen herleid worden tot een grote kracht “K”. Deze
kracht grijpt aan in het zeilpunt, ongeveer op 1/3 van de mast. Haar richting is voornamelijk
voorwaarts. Als de kracht te zijwaarts wordt gaat de wagen zeker op 2 wielen.

Het “zeilpunt” is de plaats in het zeil waar deze kracht op voorgesteld wordt. Het is dus de resultante
van het totaal van druk- en trekkraehten op het zeil.

Deze ontwikkelde aerodynamische kracht ‘K” kunnen we ontbinden volgens de twee assen van de
wagen, in een voorwaartse “Kv.” en een zij waartse “Kz.”. De voorwaartse drijft de wagen vooruit. De
zijwaartse wordt opgevangen door de wielen maar kan de wagen soms doen slippen of op twee wielen
rijden.

-

/KV

I—t: zeilpunt
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Het evenwicht en de afstelling (trim) van een zeilwagen

Elementaire kennis is dat als je op 2 wielen gaat, je je zeil moet vieren. Indien je het zeil echter niet
kan of wilt vieren kun je ook oploeven indien je t.o.v. de werkelijke wind aan-de-wind rijdt. Je komt
dan namelijk in de dode hoek en de windkracht valt weg.
Snel afvallen helpt bij alle andere koersen omdat de middelpuntvliedende kracht je naar buiten duwt
en bijgevoig terug aan de grond brengt.

Het zijwaarts evenwichtpunt is een punt dat ligt in de buurt van het zwaartepunt van de zeilwagen
met de piloot in rijpositie. Als men bier een grote zijwaartse kracht zou uitoefenen dan zou de
zeilwagen gelj kinatig zij waarts schuiven.
Het zeilpunt is de plaats waar men met een vector alle krachten in het zeil kan voorstellen. (pag. 11)
Het zeilpunt heeft een hoogte boven de wagen en een plaats tegenover de wielen. Dat is interessant
om de zeilwagen te trimmen of op punt te stellen:

• Hoe hoger het zeilpunt hoe vlugger de zeilwagen zijn wiel gaat oplichten.
• Als je het zeil lager kan brengen zal de wagen stabieler zijn. Je kunt ook hardere zeillatten in

je zeil steken, het onder- of voorljk aanspannen, extra gewicht meenemen etc.
• Hoe meer het zeilpunt naar vôdr is (dus hoe rechter je mast staat) hoe meer de wagen vanzelf

gaat afvallen (lijgierigheid) of bij een windstoot uit de koers gaat.
• Is het zeilpunt achter het zijwaarts evenwichtpunt van de wagen dan gaat deze de neiging

hebben om vanzelf op te beven (eventueel al schuivend). Loefgierigheid is te verkiezen
boven lijgierigheid omdat je wagen dan vanzelf meer naar de wind toedraait en zo de kracht in
het zeil doet verminderen.

zeilpunt zeilpunt

Zeilen moet
je afstellen. Je kunt bovenstaande
middelen gebruiken om te beletten dat het
zeil “sluit”. Als het zeil sluit dan gaje
minder snel kunnen rijden en gaje ook
meer moeten vieren indien je op twee
wielen rijdt. Hieronder zie je dat de
zeilwagen links een zeil heeft dat “sluit”.

+

zeilpunt

wagen gaat
oploeven:
loefgierig

wagen gaat
afvaNen:
lijgierig

FOUT: ofbuiging naar bef GOED: afbuiging naar achter
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Het getij

Vooral de aantrekkingskracht van de maan en in mindere mate de zon zorgen ervoor dat de grote
watermassa’s op de aarde in beweging komen. Dit is de getijdenwerking die groot of klein kan zijn in
functie van de geografie van het landschap: in de Middellandse zee heb je wegens de nauwe doorgang
aan Gibraltar een “klein getij” terwijl je in het “kanaal” tussen Engeland en het vasteland een groot
getij hebt. Bij ons is het verschil tussen hoog en laag water gemiddeld 4 meter terwijl het aan de
Middellandse zee slechts een 30-tal cm bedraagt. Dit grote tijverschil zorgt ervoor dat het strand bij
ons voldoende kan droogvallen waardoor harde zandbanken bloot komen te liggen.

Daar waar de oceanen het
dichtst en het verst van de
maan staan, is het hoogwater,
loodrecht daarop is het

maan

laagwater. Vanaf laagwater hocwwater LJ
begint de vloed, tot hoogwater.
Vervolgens krijgen we eb,
waarbij het waterniveau het aarde
laagst is bij laagwater. Doordat
de aarde in een dag om haar
eigen as draait, is het voor een
gegeven plek op aarde elke dag
tweemaal eb, en tweemaal vloed.

Tijdens 1 cyclus stijgt het water
gedurende 6 uur waarna het dan
ongeveer 15 minuten stilstaat
(kentert). Daarna begint het
water z’n afgang van 6 uur
waarna het weer 15 minuten
kentert.
De hele cyclus duurt gemiddeld
12u25, wat dus een
tijdverschuiving van gemiddeld
50 minuten per dag betekent.
Als het vandaag dus om 1 1u30
laag water is zal dat morgen
ongeveer om 12u20 zijn. Het -:

komt er dus op neer dat het laag
water het ene weekend in de
voormiddag valt en het volgende
weekend in de namiddag.

vloed

la agwater

fl1

2 rri

1 rTi

0 rn

Ch 6h 12h 10h tijdstip
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De zwaartekracht van de maan trekt het water van de oceanen naar zich toe. De sterkte van de
zwaartekracht neemt af met de afstand, dus het oceaanwater dat het dichtst bij de maan staat, wordt
sterker naar de maan toe getrokken dan het water aan de tegenovergestelde kant van de aarde. Dit
verklaart dat het hoogwater is het dichtst bij de maan.

Het water van de oceanen ondervindt de zwaartekracht van de maan.

Anderzijds draait de maan om de aarde, of, om het precieser te stellen, de aarde en maan draaien
beiden om hun massamiddelpunt. Dit massamiddelpunt bevindt zich in de aardbol, niet in het
middelpunt van de aarde, maar een 4600-tal kilometer meer naar de maan toe. Terwijl de maan om de
aarde draait, zal de aarde dus ook “meezwieren’. De “zwierkracht”, of middelpuntvliedende kracht, is
groter naarmate men verder van het draaiingsmiddelpunt staat. Het oceaanwater in de richting weg
van de maan zal dus het sterkst van de aarde weggezwierd worden. Dit verklaart waarom het ook
hoogwater is rond het punt dat het verst van de maan staat.

massamiddelpunt aarde-maan

0
maan

Het water van de oceanen ondervindt de middelpuntvliedende kracht
ten gevolge van de draaiing van het aarde-maan stelseL

Aarde
Maan

zz2
centrituqale ..—/ 4—4

kiacht — — - — 0

+

4. tf - - -

aantrekkings 6-. - -

kracht t[ -

- -

0
maan

aarde

‘4

aarde

kr achten

resulterende
kracht •i——
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Invloed van de zon
De invloed van de zon op de getijden merken we bijvoorbeeld als zon, aarde en maan op één lijn
staan. (bij volle en nieuwe maan). De aantrekkingskracht van de zon geeft dan een extra duwtje (of
een trekje, eigenlijk) en we krijgen springtij.

Het zeewater zal heel “hoog opkomen” en vervolgens heel “ver aftrekken”. We krijgen dus een breder
strand met soms een extra drooggevallen zandbank. (in De Panne en Oostduinkerke komen er zo 4
tot 5 zandbanken droog te liggen). Pas 2 â 3 dagen na Volle of Nieuwe Maan is het springtij en staat
het water op zijn hoogst. Dit komt door de traagheid waarmee de grote watermassa’s van de oceaan
in beweging komen.
Staan daarentegen zon en maan in een rechte hoek tegenover elkaar: bij Eerste en Laatste Kwartier,
dan zullen we een minimale getijdewerking hebben dat we “dood tij” noemen: het strand zal smaller
zijn en het water zal bij vloed ook niet hoog “opkomen”.
Omdat het elke maand meestal 1 keer volle maan is en 1 keer nieuwe maan hebben we 2 keer springtij
(en 2 keer doodtij) per maand.
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Het strand

Eén van de belangrijkste zaken, waar wij rekening
mee moeten houden, is het strand. Het strand is
een vlakte die iedere dag tweemaal door de zee
wordt overspoeld en begrensd wordt door een
hoog- en laagwaterlijn. De vorm van het strand
wordt bepaald door het getij, de golven, de
stroming en de wind. Het strand kan soms
dagenlang dezelfde vonii aannemen maar bij een
weerswisseling kan het in 1 keer totaal anders
zijn.

Zwinnen en muien

Als het eb wordt blijft er tussen de zandbanken nog veel water over. We noemen dit zwinnen.
Dat water verdwijnt nooit helemaal bij eb maar de hoeveelheid is toch flink verminderd zo’n 2 uur na
LW, als het water dus al opnieuw “opkomt”. Als je dus nogal laat na LW gaat strandzeilen, ben je
meestal niet zo nat omdat het water al veel tijd heeft gehad om terug naar zee te vloeien. Nadeel is dat
het strand snel smaller wordt.

Strand te De Panne bi] laagwater.
We tellen 4 drooggevallen zandbanken

Mooi vlak strand met ribbels nabij het ondiepe zwin dat overgaat in een mui met rechte rand aan de westelijke
zijde. Deze mui is gevormd bi] een oostelijke wind.
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Altijd heb je wel “kanalen” of muien waardoor het water
van de zwinnen naar zee vloeit. Deze muien kunnen
verschillende vormen aannemen, soms wel met boorden van
30 cm hoog! Ze kunnen ook klein en licht glooiend zijn,
waardoor ze geen gevaar vormen. Bij een harde
zuidwestenwind (de meeste voorkomende windrichting aan
onze kust) zullen de muien meestal een kromme vorm
hebben met aan de noordoostelijke kant (in de buitenbocht,
waar het water het zand dus uit de bank schuurt) een hoge
boord of rand.

Aan de oorsprong of aan cle delta (monding) van cle nmi zal cle rand zelden hoog zijn. Bijgevolg zijn

Atypische hoge rand aan beide zijden
van een mui, uitgeschuurd door het

terugtrekkende zeewater.

Passage door de delta van de mui: precies sturen!

dit de plaatsen waar je een mui moet
passeren. Best is te kiezen voor de delta.
Soms zijn de muien pas op het laatste
moment zichtbaar!
Een rechte rand afrijden kan wel als deze
niet te hoog is maar omgekeerd mag je dit
niet doen. De kunst is nooit verrast te zijn
zodat je op het laatste moment geen
(onmogelijke) maneuvers moet doen om een
crash te vermijden. Een strandzeiler moet
hierop dus steeds voorbereid zijn. (eerst
even verkennen vooraleer “gas te geven”)

Ongewone splitsende mui met hoge rand rechts
en aflopende rand links.

Bij wedstnjden worden dergelijke gevaarlijke punten soms aangeduid met kegels of vlaggen.
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De vorm van de muien wordt grotendeels
bepaald door de heersende wind bi] eb.

Stormachtige wind kan de hoge rand van
de muivorming beïnvloeden maar ook

harde regen kan het strand doen
veranderen, eens de muien gevormd zijn.

Eens een mui zich op een bepaalde plaats op het strand heeft gevormd kan deze er soms maanden
blijven liggen. De vorm zal lichtjes wijzigen in functie van weer en wind maar de plaats blijft gelijk.

Bij een sterke landwind zal het water in de zwinnen dwars over de bank naar zee geblazen worden,
waardoor soms brede natte “velden” overblijven. Als je daar met een zeilwagen doorrjdt, dan spat
het sljk niet alleen onaangenaam in je gezicht, maar kan de zeilwagen in “aquaplaning” gaan
waardoor je weinig controle over je rijrichting overhoudt! (zie grote foto achteraan: locatie “brede
terugvloei...”)

Zacht zand en diepe zwinnen
Zacht zand is niks anders dan licht opgestapeld zand waar weinig water in aanwezig is. Zacht zand
komt zelden voor op de 3e en 4 zandbank (‘ de zandbanken aan zee). Toch is het daar ook mogelijk,
vooral als het gedurende een lange tijd kalm en rustig weer is geweest.
De golven in de branding bevatten zand dat zich op het hoogste punt van de zandbank opstapelt.
Dus vanaf het hoogste punt tot aan het zwin landwaarts zal de kans groter zijn op zacht zand. In de
omgeving van een mui kan het patroon wijzigen; daar kan het zand wat harder worden.

Vooral bij het laveren is het belangrijk dat je niet vast komt te zitten : je moet op tijd overstag gaan of
gijpen. Een hulpmiddel is de kleur van het zand : van zodra dat bleker wordt, zal het zand ook
zachter zijn. Ook de sporen van paarden, voetgangers of zeilwagens kunnen veel vertellen.

RIBBa
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Bij storm heb je meestal weinig zacht zand.

Als je een halve-windse koers kunt rijden doe je dit best aan de zeewaartse kant van de bank, tot vlak
naast de ribbels van het zwin of de zee. Van op die plaats kun je ook snel uitwijken om de delta
passage van een rnui te kunnen nemen.

Zwinnen kunnen wel een halve meter
diep zijn. Als je hierin rijdt kun je in 1
keer tot stilstand komen en als je dan
niet schrap zit kun je gewond geraken!
Anderszijds kun je in gemiddeld diep
water flink afremmen, moest dit nodig
zijn...
Om de diepte in te schatten kan ook
hier de kleurje helpen : is dit groen of
blauw, dan zal het wel een diep zwin
zijn. De golfjes in de zwinnen geven
ook een aanduiding : zijn die klein of
volgen ze dicht op elkaar, dan is het
ondiep.

Een ander serieus obstakel zijn
de putten. Die ontstaan waar
het water bij de tijwerking onder
invloed van wind en stroming
erg gewoeld heeft. Meestal is dit
bij een wind uit het zuiden of
oosten (45° op het strand). De
boodschap is: blijf uit de beurt
van de putten! Een traag
verkenningsrondje kan je een
zere rug of kapotte zeilwagen
besparen.

Putten : altijd vermijden!

Alle obstakels op het strand die hierboven zijn vernoemd zijn inherent aan het strandzeilen: het is
simpel: wie een goede strandkeuze kan maken kan beter strandzeilen!
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Veiligheid eerst

o Strandzeilen gebeurt dus op het strand, waar zachte recreatie is toegestaan. Het strand is een
ontspanningsplaats voor iedereen en zeker niet enkel het terrein van zeilwagenrijders.
Respecteer daarom alle andere strandgebruikers en blijf op een veilige afstand van hen.
Bouw een marge in!

o Wandelaars lopen dikwijls met hun hoofd in de wolken of kijken niet verder dan de schelpen
onder hun voeten. Kinderen zijn zeer onvoorspelbaar. Rij nooit tussen hen en hun ouders in
want ze lopen op het laatste moment steeds naar hun ouders toe!

o Paarden kunnen erg schrikken van een zeilwagen en daardoor hun berijder uit het zadel
werpen. Blijf dus op een veilige afstand van elk paard.

o Opgelet met passagiers: vooraleerje iemand meeneemt in een zeilwagcn moet je het zelf
goed kunnen want je bent verantwoordelijk voor je passagier ! Rij vooral niet te snel met
kinderen: voor hen is een “gewoon” ritje al heel opwindend.

o Zorg dat je op de hoogte bent van het plaatselijke politiereglement. Op sommige stranden
mag je niet rijden. Rij zeker niet in bewaakte badzone’s tijdens de zomervakantie!

o Ga niet rijden als er te veel wind staat. Dan is er niets leuk meer aan. Tart het gevaar niet!
o Elke zeilwagenrijder moet aangesloten zijn bij een club, het eleinentair brevet behalen en een

zeilnummer laten registreren bij de federatie.

VU: Lazefvzw: tekst: Benny Dezeijie - tekeningen: Veerle De Gyse

Een goede strandkeuze betekent dat je de maximale breedte van het harde zand benut zonder
onnodig door zwinnen of muien te rijden, dat je de putten vermijdt en de muien aan de oorsprong of
de delta doorkruist.
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Vergelijking wlndsnelheid Zeegang

Code (BF) M/sec Knopen Km/u Benaming Benaming Golfhoogte Code
(maritremt (maritiem in meter

0 0- 0,2 -1 0- 1 stilte vlak 0 0

1 0,3 - 1,5 1 - 3 2 - 5 lauw en stil vlek 0 0

2 1,6 - 3,3 4 -6 6 - 11 lauwe koelte kabbelend 0 - 0,1 1

3 3,5 - 5,4 7- 10 12 - 19 lichte koelte licht golvend 0,1 - 0,5 2

4 5,5 - 7,9 11 - 16 20-28 matige koelte golvend 0,5- 1,25 3

5 80- 10,7 17-21 29-38 rissebries golvend 1,25-2,5 4

6 10,8 - 13,8 22-27 39-49 stijve bries aanschietend 2,5-4 5

7 13,9- 17,1 28-33 50-61 harde wind wild 4-6 6

8 17,2 - 20,7 34-40 62-74 stormachtig wild 4-6 6

9 20,8 - 24,4 41 -47 75 - 88 storm wild 4- 6 6

10 24,5- 28,4 48-55 89- 102 zware storm hoog 6-9 7

11 28,5—32,6 56-63 103- 117 zeerzwarestorm zeerhoog 9-14 8

12 32,7-,,, 64-,,, 118- ,,, orkaan extra hoog + 14 9

KENMERKEN AAN LAND VOLGENS DE SCHAAL VAN BEAUFORT

Benaming
Beaufort Kenmerken aan land

in weerbericht

0 Windstil Rook stijgt lood recht.

1 Zwakke wind Rook geeft windrichting. Windvaan onbeweeglijk.

Men voelt wind op huid. Windvaan beweegt. Bladeren ritselen.
2 Zwakke wind

Alleen lichte zeilwagens of wedstrijdwagens kunnen rijden.

Vlaggen beginnen horizontaal uit te waaien.
3 Matige wind

Ideale windsterkte voor beginnende zeilwagenrijders is 3 â 4 BP.

Stof en papier dwarrelen op. Vlaggen wapperen. Men kan op 2 wielen rijden.
4 Matige wind

Er worden al grote snelheden mogelijk!

Zand stuift. Dunne takken zwaaien heen en weer. Want (beslag, staggen) beginnen te fluiten.
5 Vrij krachtig

Bij slecht strand kan deze wind al te veel zijn.

Zand stuift hoger en prikt. Dikke takken bewegen. Wind fluit door draden. Te veel wind voor
6 Krachtige wind

beginners. Ervaren piloten zijn uiterst voorzichtig. Bij 6 BF zijn er dikwijls rukwinden tot 7 BF!

Zeilwagenrijden niet meer veilig en ten sterkste afgeraden. Gaan wordt beïnvloed.
7 Harde wind

Bomen bewegen in hun geheel.

8 Stormachtig Moeilijk om tegen de wind te gaan. Zwakke takken breken af.

9 Storm Lichte schade aan gebouwen. (schoorsteenkappen bv)

10 Zware storm Zwaardere materiaalschade gebouwen. Bomen ontwortelen.

11 Zeer zware storm Daken worden zwaar beschadigd.

12 Orkaan Uitgebreide schade aan gebouwen.
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1. De wind, je uitrusting, de onderdelen en het optuigen van de
zeilwagen

De wind
De windsterkte en richting zijn uitermate belangrijk voor een (strand)zeiler. Het juist interpreteren
hiervan is een hele kunst. Onthoud vooral dit: als het zand stuift dan is er veel wind, en ga je als
beginner in principe niet zeilen; als de vlaggen moeite hebben om horizontaal te staan, dan is er
wellicht te weinig wind.
De vaardigheden die beschreven staan in deze cursus en op je paspoort, moet je soms behalen met
bepaalde windsterkte. Vraag vooraleerje begint aan de initiator welke wind er staat : zwak, matig of
sterk. In principe bedoelen we met zwakke wind 2 â 3 Beaufort, matig wind is 3 â 4 BF en sterke
wind heb je vanaf 4 â 5 BF. Ideaal om te starten is dus 3 BF (en dan nog het liefst met wind uit zee).

Je moet je altijd bewust zijn van je eigen kunnen in relatie tot de windsterkte en de conditie van het
strand. In het internationale zeilwagenreglement staat hieromtrent Vrij vertaald het volgende: “Het is
uitsluitend de verantwoordelijkheid van elke bcoefenaar om zijn zeilwagen in alle omstandigheden
goed te kunnen besturen en te beheersen. Hij moet ervoor zorgen dat zijn zeilwagen goed
onderhouden is en veilig.” Ook ervaren piloten zeilen niet meer van zodra windkracht 7 bereikt
wordt! Rukwinden zijn het gevaarlijkst: soms is er 3 BF, maar plots ontstaat een rukwind van 5 BF!
Vooral bij landwind heb je dit veel: de wind kan tussen de gebouwen wegvallen of juist gevaarlijk
toenemen. Dan is het beter zo ver mogelijk tegen zee te gaan rijden. Meer uitleg over de schaal van
Beaufort vind je achteraan in deze cursus.

Soms is de wind echter niet de enige spelbreker. Het strand kan bezaaid zijn met putten en er kan
bijna nergens een plaats zijn waar je van bank kunt veranderen. Als de wind dan parallel aan de kust
waait moet je blijven rijden op 1 smalle zandbank. Als er dan nog veel zacht zand is, besluit je beter
een andere keer terug te komen. Als je toch door de putten rijdt, kun je nl de controle verliezen over
je zeilwagen enje rug en zeilwagen zien er enorm van af!

Uitrusting:
Een helm dragen is verplicht. Voor grote zeilwagens (klasse 2 of 3) is een gesloten “integraal” helm
verplicht. Voor initiatiewagens draag je beter een open helm al dan niet met “skibril” of voorzien met
een “scherm”. Maar pas op: zand en water beperken het zicht door een bril snel. Brildragers
gebruiken best ooglenzen.
Plastiek of rubberen (werk)handschoenen beschermen je tegen de kou en het schuren van de schoot.
Sportschoenen of neopreen laarsjes (liefst met een hardere zool) zijn het makkeljkst aan de voeten.
Als je zeilt op een strand met veel water tussen de banken (muien), dan moet je hierop gekleed zijn!
Zeiloverall, (moto) regenpak of neopreen surfpak houden het meeste water buiten. Hou je warm want
ook in de zomer is het op een nat strand in je zeilwagen kouder dan je denkt. Bij koud weer kleed je
je best in laagjes, begin met nylon (liever dan katoen) T-shirt en draag daarop isolerende fleece,
gevolgd door je zeilpak. Er is heel wat teclmische kledij op de markt die het comfort verhoogt. Zorg
ervoor dat alle openingen aan hals, polsen en enkels goed afgesloten zijn. Eigenlijk ben je altijd wel
een beetje nat, hoe je je ook kleedt. Een zogenaamd “droogpak” is vel waterdicht, maar veel duurder.
Je zweet er ook makkelijk in en na enkele jaren moet je dit ook vervangen.
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Onderdelen:

01. mast

02. zeil

03. zeillatten

04. giek

05. schoot

06. blokken

07. voorvork
(fourche)

08. verklikker

09. masttop

10. tophoek

11. vork of klauw

12. stuurstick

13. mastvoet

14. schoothoek

15. haishoek

16. rijglijn

17. besturingsstang

18. onderlijkstrekker

19. zetel

20. mastbeugel

21. mastsiurf
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Leswagen met duo—zitplaats “Birdie”
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Onderdelen:

01. mast

02. zeil

03. zeillatten

04. giek

05. schoot

06. blokken

07. voorvork
(“fourche”)

08. zetel

09. masttop

10. tophoek

11. vork, klauw

12. voetstuur

13. mastvoet

14. schoothoek

15. haishoek

16. onderlijkstrekker

17. mastslurf

(jeugd)zeihvagen “Mini 4”
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Optuigen
Vooraleer je naar het strand gaat moet je je zeilwagen controleren: staan de banden niet plat; werkt de
stuurinrichting goed; draaien de wielen goed (rollagers) etc... Check ook eens ofje schoot wel lang
genoeg is en zet je helm al op.
Duw je wagen tot op het terrein waar je gaat rijden. Plaats de wagen met de neus recht in de wind.
Zorg dat er voldoende plaats is naast de wagen en leg deze om door het chassis op te tillen nabij het
zijwiel. Let hierbij op dat je mast niet op iemands hoofd terechtkomt!
Je ontrolt het zeil dat normaal gezien van de tophoek naar het onderlijk is opgerold. Het mag niet
rond de giek gerold zijn om roestvlekken en scheurtjes te voorkomen. Je ziet meteen ook of alle
nodige blokken, touwtjes en sluitingen wel degelijk aan de giek hangen. Het is namelijk vervelend
pas op het strand te merken dat er iets schort aan je zeil.
Soms zijnde zeilen “opgemarld”, de schoot’ (touw waarmee je het zeil bedient) zit dan rond het zeil
en is vastgebonden met bv. halve steken. (zie foto)
Schuif voorzichtig het zeil helemaal over de mast; zet de wagen weer rechtop (pas op voor de giek).
Maak de touwtjes vast met een platte knoop, haal de schoot door de blokken en eindig met een
achtknoop. Zorg dat je schoot niet gekruist zit. (anders heb je wrijving waardoor je harder moet
trekken enje schoot ook niet makkelijk lost gevaarlijk)
Elke beginnende zeiler moet minstens de achtknoop, de halve steek en de platte knoop kunnen
leggen. De paalsteek is wat moeilijker, maar heel efficiënt en betrouwbaar.
Het aftuigen gebeurt in omgekeerde volgorde. Spoel de zeilwagen na je rit grondig af om roest tegen
te gaan. Berg het zeil en de schoot netjes op in het juiste rek. Ook je kledij verdient een grondige
spoelbeurt.

1
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‘In-de-wind’ +Bij deze koers staatje wagen recht in de wind. Pas als je giek boven het
midden van je zetel hangt, staatje wagen precies in de wind. Bij veel
wind kun je de handrem optrekken om te beletten dat je wagen achteruit
rolt. Pas op voor de giek want het zeil kan flapperen. Onthoud goed
welke richting ‘in-de-wind’ is oriënteerje op het strand in functie van
deze windrichting. Alle koersen die je kunt rijden op het strand en alle
zeilstanden die je zeil kan aannemen hangen af van deze windrichting.

• Om te stoppen met een zeilwagen moet je ‘in-de-wind’ rijden. Je
weet dus beter van waar de wind komt!

2. De windroos en de voorrangsregels

De windroos en de zeilstanden
Een koers is een rechte rijrichting volgens een bepaalde hoek met de wind. Bij iedere koers hoort een
juiste zeilstand. Op onderstaande tekening staan de hoofdkoersen aangeduid : ‘in-de-wind’, ‘aan-de
wind’, ‘halve-wind’, ‘ruime-wind’ en ‘voor-de-wind’. In de volgende hoofdstukken komt aan bod hoe
je in deze koersen moet rijden.

+
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De voorrangsregels
Bij het strandzeilen zijn de voorrangsregels gebaseerd op het verkeersreglement. Er zijn natuurlijk
geen witte lijnen getrokken op het strand... Daarom is fair play hier zeker de eerste regel
1 De ontmoeting : Als twee wagens recht (frontaal) naar elkaar toe rijden moeten beiden naar rechts
uitwijken en dus voldoende plaats maken om beide wagens veilig te laten passeren.

2 De kruising : Als twee wagens elkaar kruisen heeft diegene die van rechts komt voorrang. De
andere moet op tijd uitwijken, vertragen of stoppen.

3 Het inhaalmanoeuvre: (deze regel is vooral bij het wedstrjdzeilen van belang) Als een zeilwagen
een andere zeilwagen inhaalt, dan is hij verantwoordelijk voor het manoeuvre. D.w.z. dat hij op geen
enkele wijze de ingehaalde mag hinderen. Anderzijds mag de ingehaalde ook niet onnodig beginnen
zigzaggen: hij moet zijn normale weg blijven vervolgen (dat is niet noodzakelijk rechtdoor). Hij iiig
wel uitwijken voor hindernissen als bv. een paal, een zwin, een mui, zacht zand...
Vanaf wanneer haal je iemand in en ben je er voorbij? Het inhaalmanoeuvre begint als je de andere
zeilwagen tot op 2 meter genaderd bent en eindigt als je er 2 meter voorbij bent.
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3. Starten en stoppen

Veilig vertrekken
In ‘halve-wind’ staat je zeilwagen onder een hoek van
90° met de wind. Het is deze koers dat je moet
volgen bij je eerste meters.

Je gaat aan de windzijde (‘loefzijde’) van de wagen
staan en je duwt je wagen van de wind weg (dit is
‘afvallen’ cfr verder). Tegelijkertijd hou je de schoot
licht aangespannen zodat je wat weerstand van de
wind voelt in het zeil. Na het instappen (of springen) trek je het zeil aan totdat het bol wordt van de
wind. Dat moment is dc ‘kilgrens’. De wagen vertrekt enje kunt de schoot geleidelijk verder aanhalen
terwijl de snelheid toeneemt. Hoe snel en hoe veel je daarbij moet aanhalen hangt af van de
windsterkte. Ook de richting die je rijdt t.o.v. de wind is bepalend voor het aanhalen of vieren van de
schoot.(zie verder).

• Draaide schoot nooit rondje hand want dan kun je nooit snel genoeg lossen (bv. bij een
rukwind).

• Hou je voeten steeds op de voetsteun.
• Als je alleen bent en met een “Birdie” rijdt (dit zijnde typische leswagens van Lazef met

dubbele zitplaats) moet je steeds aan de loefzijde zitten, dus tegenover je zeil, om op die
manier wat tegengewicht te geven en minder snel op 2 wielen te gaan. (zie verder).

• BEN JE IN PANIEK? > DE SCHOOT ONMIDDELLIJK HELEMAAL LOSSEN!

‘Halve-wind’
Bij deze koers staat de wagen dus 90° gedraaid tegenover de wind. Bij het rijden van een ‘halve
windse koers’ is ons zeil aanvankelijk ongeveer half aangehaald. Wanneer we een zekere snelheid
bereikt hebben, dan zal het zeil meer aangespannen zijn en tamelijk vlak staan. Als de wind uit zee of
uit het land waait (resp. aan- of aflandige wind) kunnen we dus rechtdoor de zandbanken volgen en
terugkeren. We rijden dan ‘halve-wind’. Als je je schoot daarbij helemaal zou lossen (vieren), dan zal
de wind uitje zeil verdwijnen enje snelheid zal afnemen tot je uiteindelijk langzaam tot stilstand
komt.

• Als de wind uit zee komt enje rijdt ‘halve-wind’, dan volg je het strand richting Frankrijk of
Nederland.

+
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Stoppen ‘in-de-wind’
Zoals gezegd neemt onze snelheid af als we het zeil flink lossen
in de koers ‘halve-wind. Als we daarbij ook naar de wind
toedraaien tot we in de richting ‘in-de-wind’ rijden en die koers
aanhouden, dan stopt de zeilwagen na een paar meter. Op dat
ogenblik kun je ook aan de rem trekken om sneller tot stilstand te
komen. Gebruik nooit je voeten om af te remmen, die zouden
onder je zetel kunnen slaan!

4. Koers wijzigen, aanhalen en vieren.

Een kleine of grote koerswijziging waarbij de wind aan dezelfde zijde van de wagen blijft (het zeil
‘verandert niet van boeg’), heet oploeven of
afvallen.

‘Oploeven’
Als we naar de wind toedraaien dan beven we
op. De hoek zeilwagenlwind verkleint.
In principe kunnen we opboeven van een koers
‘voor-de-wind’ naar een koers ‘in-de-wind’ (dus
180°), maar ook een kleine koerswijziging van
enkele graden naar de wind toe is al opboeven.

‘Afvallen’
Als we van de wind wegdraaien dan vallen we af. De
hoek zeilwagenlwind vergroot.
En ook hier geldt dat we helemaal kunnen afvallen
van een koers ‘in-de-wind’ tot ‘voor-de-wind’ en dat
slechts enkele graden wegdraaien ook al afvallen heet.

• Het startmanoeuvre is een manoeuvre waarbij
afgevallen wordt.

+

1

+
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‘Aanhalen en vieren’
De richting die je rijdt t.o.v. de wind bepaalt dus of
je het zeil moet aanhalen of vieren.
De algemene regel is dat je de schoot moet
aantrekken (dus het zeil wordt aangehaald, de giek
komt naar het midden) als je oploeft en andersom,
als je bv van ‘aan-de-wind’ afvalt naar ‘ruime-
wind’ moet je de schoot lossen zodat je zeil viert.
Op de windroos zie je dat de koersen met ‘ruime-
wind’ daarom altijd getekend worden met een
gevierd zeil en de koersen ‘aan-de-wind’ met een
aangehaald zeil.

Is het zo dat “hoe meerje aantrekt, hoe sneller je
gaat”? In principe wel, maar je mag slechts hard
aantrekken als je al een zekere snelheid hebt
opgebouwd en daarvoor moet je soms eerst een
tijdje lossen! Aangezien je op het strand dikwijls
moet draaien en uitwijken zal je snelheid en koers
t.o.v. de wind steeds wisselen en ben je bijgevoig
steeds je zeil aan het bijstellen.

Maar ! Van zodra je wat snelheid hebt, zul je het
zeil altijd een beetje moeten aanhalen, en dit in
alle koersen! Want door je eigen snelheid zal de
richting van de wind wat meer naar voren
opschuiven waardoor je dus meer zult moeten
aanhalen. Dit heeft tot gevolg dat je ook bij
ruime wind soms rijdt met een aangehaald zeil

+

+

+
It::7
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5. Overstag gaan

Zodanig draaien dat de wind het zeil van kant
doet veranderen heet ‘overstag gaan’ of ‘gijpen’.
In tegenstelling tot afvallen en oploeven passeert
de wind hier de lengteas van de zeilwagen wel.

Als je naar de wind toedraait en het zeil komt
flapperend van de ene boeg naar dc andere boeg
over, dan gaat men ‘overstag’. Je moet je bocht
kort nemen om niet stil te vallen want je passeert
dc ‘dode hoek’. Je rijdt op een zeker ogenblik bij
dit manoeuvre namelijk recht naar de wind toe.
Zorg er dus voor dat het moment dat de wind
recht op de wagen blaast, zo kort mogelijk is.

Hoe doe je het goed?
Je loeft op tot je niet meer scherper kunt rijden.
Je bent dan ‘aan-de-wind’, het zeil is volledig
aangehaald. Zorg dat je niet te traag rijdt en hou
je snelheid aan. Als je beslist overstag te gaan
(bv. aan de rand van de zandbank), draai je in 1
beweging door de wind heen totdat je zeil weer
bol wordt aan de andere zijde van je wagen. Het
zeil is nu over de lengteas gekomen.

• Op het moment dat je in de wind rijdt, zal de schoot slap worden en dit laatje zo want als je
weer afvalt zal de schoot automatisch terug onder spanning komen.

• In een zeilwagen met dubbele zitplaats moet je tijdens het overstag gaan aan de andere kant
gaan zitten. Je moet inimers steeds aan de loefzijde van je wagen zitten omje stabiliteit enje
snelheid te verhogen. Als je het manoeuvre snel en goed uitvoert zal je automatisch naar de
juiste kant geduwd worden door de middelpuntvlicdende kracht.

• Als je teveel snelheid verloren hebt vier je het zeil best een beetje na de bocht. Kies je
nieuwe koers en haal je zeil terug aan in functie van je snelheid.

+
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6. Gijpen

Dit is een ander manoeuvre waarbij het zeil van
boeg verandert.
Als je afvalt tot je volledig voor-de-wind’ zeilt en
dan verder doordraait zal het zeil van de ene kant
van de zcilwagen naar de andere overkomen. Dit
heet gijpen. Op een gegeven ogenblik zit de wind
volledig in je rug Gijpen is leuk maar kan ook
gevaarlijk zijn als je de bocht te kort neemt of
gijpt in het zachte zand.

Hoe doe je het goed?
Je rijdt een ruime snelle koers enje kijkt goed of
er plaats genoeg is (let op de wandelaars!). Als je
beslist te gijpen (bv. op een breed en hard stuk
strand), vier je het zeil een beetje en stuur je
langzaam verder van de wind weg totdat je na een
tamelijk grote bocht het zeil over de andere boeg
hebt. Als je te kort draait gaje slippen en
snelheid verliezen. Ga verder in een halve tot
ruime koers waarbij je in functie van je snelheid
opnieuw je zeil wat kunt aanhalen. Als je met
een Birdie (dubbelzit) rijdt, moet je je tijdens de
gijp verplaatsen zodat je aan de loefzijde zit op
het moment dat je zeil weer volle kracht krijgt.
Doe je dit niet, dan gaje misschien overkop.
Veilig gijpen vergt wat oefening en timing.

Klapgij p
Als het zeil bij het gijpen met een ferme klap van de ene zijde naar de andere zijde overslaat, dan heb
je een ‘klapgijp’. Dit is niet de bedoeling want daardoor kun je de controle over de zeilwagen
verliezen en het zeil beschadigen. Het kan ook gevaarlijk zijn als je in ruime wind stilvalt door bv.
zacht zand of te weinig wind: als je dan uitstapt en dc wagen duwend doet gijpen zal het zeil dat
helemaal open staat in één klap naar de andere kant slaan en daarbij zal de giek hopelijk rakelings
langs je hoofd passeren...!

Hoe kun je een klapgijp voorkomen? Maak dat je snelheid groot genoeg is vooraleer je gijpt, dan zal
het zeil zachtjes overkomen! Als dat niet kan, ga dan overstag i.p.v. te gijpen. Je kunt eventueel ook
de schoot wat aanhalen op het moment dat je gijpt en dan de klap opvangen door de schoot wat tegen
te houden als het zeil overkomt.
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7. ‘Ruim’ en ‘Aan-de-wind’ rijden

‘Aan de wind’
Dit is de ‘scherpste’ en traagste koers. Je rijdt dan schuin tegen de wind in met een zeil dat strak is
aangespannen. Voor de meeste wagens is die kleinste hoek een 40-tal graden. Ga je nog iets scherper
dan zal je in de ‘dode hoek’ terecht komen, te dicht bij ‘in-de-wind’ dus, waardoor je wagen zal

Wcdstrijdwagens kunnen veel ‘scherper’ rijden dan initiatiewagens: hun dode hoek is
namelijk kleiner. Probeer hen dus maar niet te volgen.

. Zoals je op de tekening ziet, kun je ook ‘aan-de-wind’ twee kanten uit.

‘Ruime wind’
Deze koers is de snelste koers. Bij ruime wind staat de wagen in een hoek rond de 130° met de wind.
In principe is je zeil gevierd. Als er genoeg wind is en je op snelheid raakt mag je het zeil aanhalen
en zo je snelheid nog verhogen. Als je het zeil echter te snel of te veel aanhaalt, zal je snelheid
opnieuw dalen. Dit is voor alle koersen wel zo, maar vooral bij ‘ruime-wind’ zeer belangrijk.

• Ook hier kunnen we in twee richtingen rijden.

+

vertragen en stilvallen.
•

+
IN

VOOR
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8. Stopgijp maken

Een stopgijp is een gijp waarbij je de wagen rond zijn
eigen as laat slippen zodat je direct stil komt te staan. De
dergelijke “noodstop” is soms noodzakelijk. Je oefent dit
best onder begeleiding van een initiator. Door een korte
bocht te maken bij het gijpen zal je slippen. Maak je
bocht steeds korter totdat je stilstaat ‘in-de-wind’; dit is
een stopgijp. We noemen dit ook wel “tête â queue”. Je
zult dit best leuk vinden. Als je dergelijke korte bocht
uitvoert in ‘halve-wind’ ga je een three sixty maken. Doe
dit nooit in zacht zand ofje ligt om voor je het weet...

9. Op 2 wielen rijden

Ja, dit is spectaculair en leuk om te doen ook, maar natuurlijk niet zonder gevaar want je kunt
natuurlijk ook onikiepen en onaangenaam terecht komen... Het is een spel van aanhalen en lossen
van de schoot. De windsterkte is hier natuurlijk ook van belang.

Op twee wielen rijden gaat nooit vanzelf: het gebeurt enkel als je te veel aan je schoot trekt. Mocht
dit dus ongewild zijn, dan is er één grondregel : ZEIL VIEREN. Als je het zeil OP TIJD viert (dus
schoot lost) komt de wagen altijd terug op zijn drie wielen terecht. Het is dus van groot belang dat de
schoot moeiteloos door de blokken rolt. Zorg er ook voor dat je nooit op de schoot zit. Maak er een
goede gewoonte van deze steeds naast je in de wagen te leggen. Verkort ook nooit je schoot door er
knopen in te leggen!

Je kunt ook AFVALLEN. Dc middelpuntvliedcnde kracht helpt je dan om terug op de grond te
komen. Maar ! Als je ‘aan-de-wind’ rijdt en je valt af zonder het zeil te vieren dan ga je zeker
omhoog. De wind komt dan met een hoek van 900 in het zeil... Ook hier is oefenen onder
begeleiding de boodschap!

Ga niet plots sterk oploeven als je met ruime wind rijdt, want dan duwt de middelpuntvliedende
kracht je omver...
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10. Snel rijden met ruime wind

Met veel wind haal je in ruime wind al snel je maximum snelheid indien je vertrekt met een gevierd
zeil en geleidelijk aanhaalt. Als je snel over het strand raast moet je ook verder vooruit kijken om
een goede strandkeuze te maken. Alles komt veel sneller op je af. Je kunt pas met veel wind
overweg als je zeilwagen net zo snel gaat als je zelf wilt. Streef altijd naar 100 % controle!
Vooral bij weinig wind moet je eerst op snelheid komen door even in de koers ‘halve-wind’ te rijden
om vervolgens terwijl je het zeil iets viert af te vallen naar ‘ruime-wind’ en weer aan te halen totdat
je maximum snelheid is bereikt.

+

De meest voorkomende fout in het zeilwagenrijden is dat men ‘ruime-wind’ rijdt met een zeil dat te
veel is aangehaald. Onthoud goed dat indien je merkt dat je vertraagt, je moet oploeven en /of het
zeil een beetje moet vieren.

+
IN
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+ 11. Laveren

Laveren is zigzaggend een boven- of benedenwinds punt bezeilen. Je kunt niet
recht ‘in-de-wind’ zeilen, maar wel schuin naar de wind toe. Je zeilt ook niet
volledig ‘voor-de-wind’, maar altijd een beetje schuin wind achter. Dat is dus
‘laveren’.

‘Opkruisen’
Om naar een plaats ‘in-de-wind’ te zeilen moet je dus ‘aan-de-wind’ rijden,
overstag gaan en opnieuw ‘aan-de-wind’ verder rijden met het zeil over de
andere boeg. Dit heet ‘opkruisen’. Omdat je dus een hele weg over het strand
moet afleggen zul je een goede strandkeuze moeten maken. Gebruik steeds de
maximale breedte van een zandbank als deze helemaal hard en glad is.
Verander van bank als er een “passage” is. Een ‘rak’ is de afstand die je aflegt
tussen 2 overstag-manoeuvres.

Aangezien je het zeil in een ‘aan-de-windse’ koers hard moet aanspannen kanje
al eens op twee wielen gaan. Probeer een compromis te vinden tussen hoogte
winnen en snelheid maken: hoe scherper je rijdt, hoe tragerje gaat en hoe
minder scherp je rijdt, hoe meer je zult moeten laveren. Maak je bochten zo kort
mogelijk. Los je schoot een beetje na het overstag gaan.

+
‘Afkruisen’ of ‘voor-de-wind laveren’
Als je naar een benedenwinds punt wil zeilen, zal de kortste weg rechtuit
zijn, in een ‘voor-de-windse’ koers dus. Deze koers zal echter niet de
snelste zijn. Met een zeilwagen kun je veel sneller dan de wind gaan. Het
is voordeliger lange ‘rakken’ in ‘ruime-wind’ te rijden, te gijpen en weer
verder te rijden in ‘ruime-wind’ met het zeil over de andere boeg. Dit is
‘afkniisen’.

Voorwaarde om goed af te kruisen is wel dat je de wagen op snelheid
houdt. Net voor de gijp is het daarom raadzaam het zeil wat te vieren en
na de gijp kun je misschien wat oploeven. Als je snelheid weer toeneemt,
kun je weer wat aanhalen en afvallen tot je ruimste koers. Als je in een
ruirne-windse ‘rak’ door diep water of door zacht zand rijdt, zal je abrupt
vertragen. Ook dan is de boodschap respectievelijk vieren en oploeven!
Wie het strand goed interpreteert zal mooie ‘rakken’ kunnen maken.
Is het strand op een bepaalde plaats zo “slecht” dat je niet kunt laveren, rij
dan een tijdje ‘voor-de-wind’ met je zeil helemaal gevierd.
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