
INZEILDAG(EN) VOOR DE JUISTE ZEILVAKANTIE VOORBEREIDING

Wat kan je verwachten en wat kan je bereike
Tijdens een inzeildag is het de bedoeling dat we de puntjes weer op de i zetten en dat je weer vertrouwd
raakt met een modern zeiljacht. Over
vakantie bestemming zodat de meeste handelingen tijdens de zeilvakantie overeenkomen. Verder leggen
met het manoeuvreren op de motor de focus op de situaties die je in het buitenland tegenkom

Waar, wanneer en wat moet je meenemen
Een inzeildag wordt gegeven op onze zeilschool in Muid
introductie aan boord van onze lesboot. De
is genoeg warme kleding, zeillaarsen en/of zeilschoenen
slaapzak en kussen mee. Aan boord is er koffie en thee. Neem zelf ander drinken en lunch mee.
Zeilpakken zijn aan boord in de maten M en L.

Inzeildag inhoud

Voorbereiding
- Vaarklaar maken van het schip
- Gebruiken en taken aan boord
- De rol van de bemanning
- Communicatie en organisatie
- Scheepsonderdelen

Veiligheid en zeemanschap
- Onderhoud en gebruik van lijnen en lieren
- Gebruiken van de marifoon en navigatie
- Reglementen

Handelingen onder zeil
- Hijsen en strijken van de zeilen
- Standen en bediening van de zeilen
- Overstag gaan
- Gijpen
- Sturen op alle koersen t.o.v. de wind
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en wat kan je bereiken
Tijdens een inzeildag is het de bedoeling dat we de puntjes weer op de i zetten en dat je weer vertrouwd
raakt met een modern zeiljacht. Over het algemeen is de lesboot vergelijkbaar met het zeiljacht op de
vakantie bestemming zodat de meeste handelingen tijdens de zeilvakantie overeenkomen. Verder leggen
met het manoeuvreren op de motor de focus op de situaties die je in het buitenland tegenkom

Waar, wanneer en wat moet je meenemen
wordt gegeven op onze zeilschool in Muiden. We starten de cursus om 09:3

introductie aan boord van onze lesboot. De koffie/thee staat klaar vanaf 09:00. Wat je zelf meeneemt
zeillaarsen en/of zeilschoenen. Blijf je aan boord overnachten dan neem je een

slaapzak en kussen mee. Aan boord is er koffie en thee. Neem zelf ander drinken en lunch mee.
Zeilpakken zijn aan boord in de maten M en L.

Vaarklaar maken van het schip
Gebruiken en taken aan boord

Onderhoud en gebruik van lijnen en lieren
Gebruiken van de marifoon en navigatie instrumenten

Hijsen en strijken van de zeilen
Standen en bediening van de zeilen

Sturen op alle koersen t.o.v. de wind
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Tijdens een inzeildag is het de bedoeling dat we de puntjes weer op de i zetten en dat je weer vertrouwd
het algemeen is de lesboot vergelijkbaar met het zeiljacht op de

vakantie bestemming zodat de meeste handelingen tijdens de zeilvakantie overeenkomen. Verder leggen
met het manoeuvreren op de motor de focus op de situaties die je in het buitenland tegenkomt.

en. We starten de cursus om 09:30 met een
0. Wat je zelf meeneemt

. Blijf je aan boord overnachten dan neem je een
slaapzak en kussen mee. Aan boord is er koffie en thee. Neem zelf ander drinken en lunch mee.

info



Handelingen op de motor
- Bediening van de motor
- Theoretische werking van de motor
- Vooruit, afremmen en sturen
- Achteruit manoeuvreren en oefenen mooringlijn
- Ankeren

Navigatie
- We pakken de zeekaarten van de vakantiebestemming erbij

Planning (afhankelijk van het weer)

Ochtend
Introductie, scheepsonderdelen, gebruik lijnen en lieren. Bediening van de motor, vooruit en afremmen.
Bochtje maken en achteruit manoeuvreren. Sluis passage naar het Markermeer. Zeilen hijsenn stand en
bediening van de zeilen.

Lunch
Lunch bij het eiland Pampus. We meren aan of gaan voor anker

Middag
Ankeren in de theorie en de praktijk. Met het anker aanleggen met de spiegel naar de kant. Zeilen hijsen en
basis manoeuvres onder zeil, 16:30 aankomst in de thuishaven. Vragen en
op de vakantiebestemming. 17:00 afronden en eventueel drankje op het terras op de haven

Zeilschool Muiden
Herengracht 119 – 1398 AE – Muiden. Voor vragen info@zeilschoolmuiden.nl

98 AE

Theoretische werking van de motor

Achteruit manoeuvreren en oefenen mooringlijn

We pakken de zeekaarten van de vakantiebestemming erbij

(afhankelijk van het weer)

, scheepsonderdelen, gebruik lijnen en lieren. Bediening van de motor, vooruit en afremmen.
Bochtje maken en achteruit manoeuvreren. Sluis passage naar het Markermeer. Zeilen hijsenn stand en

meren aan of gaan voor anker

Ankeren in de theorie en de praktijk. Met het anker aanleggen met de spiegel naar de kant. Zeilen hijsen en
aankomst in de thuishaven. Vragen en informatie over het zeilgebied

vakantiebestemming. 17:00 afronden en eventueel drankje op het terras op de haven

Muiden. Voor vragen info@zeilschoolmuiden.nl
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Ankeren in de theorie en de praktijk. Met het anker aanleggen met de spiegel naar de kant. Zeilen hijsen en
informatie over het zeilgebied
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