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VOORWOORD

Gevangen door de Meltemi

GEVANGEN DOOR 
DE MELTEMI

De volgende ochtend bezoeken we de prachtige 
oude stad. Bovenop de rots zien we de, door de 
Meltemi van 9 beaufort opgestuwde, kolkende zee. 
We besluiten nog een nachtje te blijven. Daarna wil 
iedereen toch wel echt weer verder. Van de twee 
weken vakantie meerdere dagen in Momemvasia 
doorbrengen, is niet wat mijn gasten voor ogen 
hebben. Maar een Meltemi gaat niet zomaar liggen. 
Ja, ‘s avonds wel, als het land afkoelt. Maar vanaf 
een uur of 10 bouwt ze weer op om rond 14:00 op 
haar sterkst te zijn. Zeemanswijsheid zou zijn om 
het veranderen van het weer af te wachten. Maar de 
vakantiehaast laat ons andere keuzes maken. Na de 
derde dag op Momemvasia besluiten we om bij het 
eerste licht, als de wind op haar zachtst is, toch uit 
te varen. We zullen naar een diepe baai noordwaarts 
motorzeilen. 

Die avond ervoor maken de onervaren zeilers voor 
het eerst hun schip echt klaar zoals het hoort als 
je buitengaats gaat. Alles staat zeevast gesjord. De 
crew eet nog even goed nu het nog kan. Materialen 
worden gecontroleerd en ’s ochtends varen we één 
voor één uit. Omdat iedereen weet wat er op zee 
te verwachten is, is de sfeer gespannen, maar goed. 
De schippers sturen hun jachten stoer de golven in.

Een paar uur later komt de vloot trots voor anker 
in de diepe baai van Gerakas. We voelen ons als 
ontsnapte gevangen, zeehelden. Papillon na het 
beruchte Duivelseiland. Uitgelaten springen we in 
het kraakheldere water. Ons gejoel echoot tegen de 
warme rotswanden. 
De volgende dag gaat de Meltemi eindelijk liggen. 
We kunnen weer zelf kiezen waar we heengaan en 
genieten van nog een heerlijke week in Griekenland.

Deze ervaring herinnert mij aan de hoe zeilers 
verbonden zijn met weer een wind. Daarom in 
deze editie van het Roerblad meer over het weer 
en wind. Waar moet je op letten en hoe gaat een 
goede zeiler ermee om.

Veel leesplezier.
Christophe Meijer

Rond mijn 25ste zeilde ik al veel over de wereldzeeën. 
Zo was ik in een zomer in Griekenland uitgekomen 
om daar te werken als charterschipper. Ik had een 
jacht waar gasten op meevoeren en ik leidde een 
flottielje met nog 8 andere jachten.

Natuurlijk wist ik van de veel besproken en gevreesde 
wind in Griekenland: de Meltemi. Later leerde ik hoe 
je haar van tevoren kunt zien aankomen en dat ze 
soms lang blijft staan.

Mijn vloot van 9 jachten ligt op het schitterende eiland 
Spetses. Er is noordenwind voorspeld. Dat is een 
welkome afwisseling, want het waait al dagen niet tot 
nauwelijks. Aan de overkant van de Argolische golf 
ligt, een heel stuk zuidwaarts, de plaats Momemvasia:  
Het Gibraltar van Griekenland. Daar komen de 
meeste flottieljes niet en dus wil ik daar wel eens 
heen. En met de noordelijke stroming kunnen wij er 
prachtig heen zeilen.

Ik weet dan nog niet dat de noordenwind een 
voorbode is voor een pittige Meltemi die dagen 
zal gaan duren. In de ochtend vertrekken we in 
zwembroeken en bikini’s voor een tocht van 50 mijl. 
De mensen in mijn flottielje zeilen heerlijk. Maar die 

HOE ONTSTAAT DE MELTEMI
De basisomstandigheden vinden we in India 
en op de Azoren. Als er boven India een groot 
lagedrukgebied ligt met uitlopers richting Turkije 
en het Azorenhoog sterk is en zich wat richting 
de Middellandse zee uitbreidt, is er een basis 
voor een Meltemi. Als er dan boven het Turkse 
vaste land, door de stijgende hete lucht een 
thermisch laag ontstaat begint de Meltemi te 
waaien.

De zwaardere, koude berglucht uit de 
hoogvlakten stort zich omlaag de valleien van de 
Peloponnesos in. Hoe lager die koude lucht komt, 
hoe groter het verschil met de hete dallucht is. 
Dat, en de beperkte ruimte in de bergspleten 
jaagt de wind verder op tot een heuse storm. 
Overdag is het thermisch laag boven Turkije 
dieper en het verschil tussen koude en warme 
lucht groter. Daardoor is de wind net na het 
middaguur op zijn sterkst en aan het einde van 
de nacht het zwakst.
Pas als het laag boven India zich weer vult of het 
Azorenhoog zich terugtrekt neemt de Meltemi 
weer af.

middag zetten de goden de Meltemi aan. De wind 
trekt aan en al snel meten we 40 knopen (bijna 9 
beaufort) ware wind. Omdat we met 10 knopen voor 
de wind varen, valt de wind over dek met 30 knopen 
(dikke 7 beaufort) nog mee.

Wij raken steeds verder van de hogerwal verwijderd 
en de zee bouwt vlug op. Omdat we rond gijpkoers 
varen en sturen door de hoge golven lastig is, 
probeer ik via de marifoon tevergeefs uit te leggen 
wat een bulletalie is. De golven slaan inmiddels over 
dek heen. Voor het eerst sinds maanden heb ik mijn 
zeilpak weer aan. Na een lekker stuk hard zeilen komt 
de karakteristieke rots in het zicht. Het prachtige 
Griekse haventje opent zich. De enorme rots ven het 
schiereiland zorgt voor luwte. De haven is de rust 
zelve. Na het afmeren reserveer ik de ligplaatsen 
voor de andere jachten en wacht hun aankomst af. 

Compleet verwaaid en onder het zout racen de 
schippers wijdbeens, met het vuur in hun ogen 
de inmiddels woeste zee af en manoeuvreren hun 
schepen tussen de havenhoofden door. Ik kan de 
zucht van verlichting bijna horen als een schip het 
vlakke water van de luwte invaart. 
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DE VERWACHTING VOOR VANDAAG

De wind: 
Noordoost, matig of vrij krachtig, 4 tot 5 
Beaufort, later op de dag wat afnemend.

Het weer: 
flinke perioden met zon en droog, 
luchttemperatuur van 15 graden, 
vanavond opklaringen.

Het zicht: 
goed.

BFT Naam Omschrijving Knopen

0 Windstil Spiegelglad  0-1
1 Zwak Rimpelingen 1-3
2 Zwak Kleine golfjes 4-6
3 Matig Kleine korte golven 7-10
4 Matig Hier en daar schuimkoppen 11-15
5 Vrij krachtig Overal schuimkoppen 16-21
6 Krachtig Kammen met schuim 22-27
7 Hard Schuimstrepen 28-33
8 Stormachtig Kammen beginnen te breken 34-40
9 Storm Rollers/schuim 41-47
10 Zware storm Zware rollers 48-55
11 Zeer zware storm Zeer hoge golven 56-63
12 Orkaan Lucht vol schuim en water >64

4-6 BFT = reven 7-12 BFT = niet uitvaren

Om te bepalen of je veilig kunt gaan varen, moet 
je dus weten wat voor weer het wordt: je hebt 
een goed weerbericht nodig. 
Die van radio, tv en  nu.nl zijn voor zeilers te 
algemeen. Via internet kun je wel precieze 
informatie krijgen over jouw vaargebied, met 
onder andere extra windvoorspellingen. 
Een voorbeeld van een  KNMI-weerbericht waar 
je iets aan hebt, vind je hiernaast. Verder zijn er 
handige apps zoals Windfinder en Windguru, die 
nog gedetailleerdere windinformatie bieden. Je 
kunt in de betaalde varianten zelfs per uur een 
windvoorspelling zien. 

DE WIND
Stel, je wilt met vrienden gaan zeilen. Dan 
wil je weten hoe hard het gaat waaien en uit 
welke richting. Aan de hand daarvan bepaal 
je óf je het water op gaat en waarheen. Het 
waterweerbericht op de afbeelding vertelt ons 
dat de wind uit het noordoosten komt. Dat 
betekent dat je het beste een bestemming in 
het noordoosten kunt kiezen. Dan moet je ’s 
ochtends wel opkruisen. Maar dat is niet erg, 
want ’s ochtends zijn jullie nog fit en vol goede 
moed. 

Aan het einde van een mooie vaardag kan je 
moe zijn, maar dan koersen jullie heel relaxed 
voor de wind terug. De windkracht van vandaag 
is 4 tot 5 Beaufort. Dat is best stevig. Afhankelijk 
van je eigen ervaring en die van je medezeilers, 
maar ook afhankelijk van het boottype, kan het 
verstandig zijn om vanaf windkracht 4 à 5 een 
rif te steken. Dan trekt het zeil minder en heb 
je minder helling. Vanaf windkracht 7 kun je  
over het algemeen beter helemaal niet uitvaren. 
Naast dat het gevaarlijk kan zijn is dit ook een 
windkracht waarbij veel materiaal gemakkelijk 
stuk kan gaan. 

ZON EN TEMPERATUUR
Voordat je het water opgaat, is het verstandig 
om even naar de temperatuur te kijken. Hebben 
jij en je bemanning genoeg aan een T-shirt, of 
kan kun je beter twee truien aantrekken en een 
windjack? Op het water vang je volop wind, het 
is dus vaak flink kouder dan thuis in de achtertuin. 
Een trui meenemen is daarom altijd verstandig. 
Vandaag wordt het 15 graden, trek dus in ieder 
geval een trui en een jas aan. Verder zijn er flinke 
perioden met zon en blijft het droog. Jullie zullen 
lekker bruin worden. Maar vergeet niet dat je 
goed moet insmeren met zonnebrandcrème. 
Door de schittering van het water verbrand je 
dubbel zo snel. Als je in een zwaardboot vaart 
of surft, heeft de temperatuur van het water ook 
flink invloed op wat je aantrekt. Is zwemkleding 
genoeg, of toch maar liever een wetsuit? Als het 
écht koud is kun je zelfs besluiten een droogpak 
aan te trekken.
Iedere dag op het water is anders omdat er veel 
variabelen mee spelen in het weer. Daarnaast is 
ook het type boot nog van belang, de ene boot 
biedt meer beschutting tegen het weer dan de 
andere. Als je bijvoorbeeld droog en lekker uit 
de wind kunt zitten, scheelt dat natuurlijk veel 
ten opzichte van een boot waarin je nat wordt 
en volop in de wind zit. Als je twijfelt, neem dan 
maar een extra jas mee en houd gedurende de 
dag het weer in de gaten op veranderingen. 

Al met al kan je wel concluderen dat dit een 
heerlijk dagje op het water zal gaan worden!

HET WATER-
WEERBERICHT 
Om te kunnen zeilen heb je wind nodig. Zonder wind kom je niet vooruit.  
Maar als je teveel wind hebt, is zeilen ook geen pretje. 
In dit artikel een wegwijzer over het weer en de wind die je kunt verwachten. 
Hoe kun je bijvoorbeeld zien hoe hard het waait? Kun je voorspellen of het 
weer zal omslaan? En wanneer is er eigenlijk teveel wind?

In de tabel zie je wat elk cijfer betekent.

Voorbeeld Waterweerbericht
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WOLKEN EN ONWEER
De verraderlijkste buien zijn onweersbuien. Je 
weet nooit precies wat de wind en het weer 
gaan doen. Wat je wel weet is dat je niet in een 
onweersbui wilt zitten. De mogelijke windstoten 
en de bliksem maken het gevaarlijk. Gelukkig kun 
je onweersbuien redelijk goed zien aankomen. 
Daar zeggen we zo iets meer over. Je kunt dus 
zeggen dat wolken vaak op weersveranderingen 
duiden. Een goede zeiler kijkt daarom steeds 
naar de wolken aan de horizon. Daar verschijnen 
de eerste voorbodes van buien.

Onweer
Vaak meldt het weerbericht al een aantal dagen 
van tevoren ‘kans op onweer’. Maar je kunt het ook 
zelf al aan zien komen, natuurlijk op buienradar 
maar ook in de lucht. Bijvoorbeeld door te letten 
op wolken, de wind en de temperatuur.

Wolken
Aan de hand van de wolken, kan je onweer soms 
al een dag van tevoren voorspellen. Meestal 
duiden ze op een vochtige lucht. Die is nodig 
voor onweer. Als er nog maar weinig wolken zijn, 
zie je dat de vliegtuigstrepen maar langzaam 
oplossen of uitdijen. De lucht raakt vol met 
windveren. 
Boven een langgerekte wolkenbank verschijnen 

de torentjes van ‘kastelen’. Soms zijn deze 
voorbodes ’s ochtends al te zien, waarna ze weer 
verdwijnen. Maar dat is maar tijdelijk, het komt 
namelijk weer terug!

Opbollende stapelwolken luiden vaak een 
weersverandering in, zeker als de bewolking 
sterk toeneemt. 

WIND
Als naast die stapelwolken ook de wind nog 
aantrekt of draait, weet je dat er iets te gebeuren 
staat. Wanneer de wind bijna 180° draait, dan 
kan je er donder op zeggen dat je je binnen hele 
korte tijd in een onweersbui bevindt. Echt vlak 
voor een onweersbui kan de wind soms helemaal 
wegvallen: letterlijk ‘stilte voor de storm’.

TEMPERATUUR
Een laatste voorbode voor onweer is de 
temperatuur. Als het drukkend warm is (zwoel 
en broeierig), zijn de condities voor onweer 
ideaal. Onweersbuien ontstaan doordat warme 
vochtige lucht opstijgt. Die vochtige lucht groeit 
dan als een aambeeld boven zichzelf uit en zakt 
weer in. In al die beweging ontstaat wrijving, en 
de onvermijdelijke donderklap!
Onweer is gevaarlijk door drie factoren:
1.  de bliksem, die in je schip kan inslaan of in het 

water vlakbij.
2.  zware windstoten en plotselinge richting-

veranderingen, waardoor je zou kunnen 
omslaan.

3.   zware neerslag, waardoor het zicht erg slecht 
kan worden.

BUIEN, WOLKEN
EN ONWEER

ONDER DE 
WOLKEN ZIT DE 

WIND

Smaken verschillen natuurlijk, maar 25 graden, windkracht 3 à 4 vanuit het 
zuidoosten, maakt een zeildag al snel onvergetelijk. Helaas is het weer in 
Nederland redelijk onvoorspelbaar. Het kan alle kanten opgaan in het zeilseizoen 
en de kans is groot dat je tijdens een zeiltocht te maken krijgt met neerslag. 

BUIEN EN REGEN
Neerslag wordt vaak aangegeven met 
verschillende termen. Een ‘bui’ is een wolk waaruit 
het korte tijd fel regent. Kort is dan meestal 
korter dan een uur. Tussen de buien door zijn er 
perioden met zon. Tijdens een bui trekt de wind 
vaak aan. Een bui is dus iets anders dan ‘regen’. 
Dan heb je namelijk een grijze lucht waaruit het 
vrijwel continu regent en steeds ongeveer even 

hard. Van oudsher gebruiken zeilers de term ‘bui’ 
ook als alleen de wind plotseling sterk aantrekt. 
Meestal kun je dit soort buien zien aankomen. 
Niet alleen door het donkerder worden van het 
water, maar vaak ook door wolken. Alleen valt 
uit deze wolken geen neerslag. ‘Onder wolken 
zit wind’, zegt men ook wel eens.
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BESCHERMING
Als het gaat onweren zit je het liefst veilig 
binnen. Dat kan in een huis of een afgesloten 
auto zijn. Een open zeilboot biedt in elk geval 
geen bescherming. Volg als er onweer verwacht 
wordt de volgende stappen:
1.  Hou de horizon goed in de gaten. Als de lucht 

erg dreigend wordt, ga dan meteen van het 
water af (het liefst naar binnen).

2.  Zit er tussen flits en donder minder dan 
30 seconden? Zoek dan onmiddellijk de 
dichtstbijzijnde wal op en verlaat de boot.

3.  Maak jezelf klein:
 a.  Hurk in het open veld neer. 
 b.  Blijf minstens 10 meter bij hoge objecten 

en metaal vandaan (masten, hekken, 
prikkeldraad).

 c.  Moet je dichtbij de boot blijven, strijk dan 
heel snel de mast.

 d.  Schuil nooit onder een boom of een 
afdakje.

Als je dichtbij andere hoge objecten ligt, heeft 
strijken niet zoveel zin. Dan zou je de ankerketting 
aan één van de wanten kunnen bevestigen en 
in het water hangen. Op die manier probeer je 
een eventuele inslag naar het water te geleiden. 
Voor zwaardboters gelden deze tips ook. Bij een 
zwaardboot is het meestal sneller om de boot om 
te laten slaan, dan om de mast te strijken. Zorg 
dan wel dat het zeil onder water zit, zodat de 
boot bij een plotselinge windvlaag niet overeind 
komt. Ook kun je het beste de onderkant van je 
boot naar de wind draaien. Ga niet zwemmen!
Met de moderne weersvoorspellingen op je 
telefoon word je tegenwoordig minder vaak 
verrast door een onweersbui. Echter, er zijn 
situaties waarbij het je toch kan overkomen, 
zeker als je ver van land/huis bent en je niet 
gemakkelijk naar de kant kunt. Let daarom altijd 
goed op de lucht tijdens een zeiltocht! 

WIND EN 
WINDINZICHT

Bij zeilen en surfen 
ben je afhankelijk van 

de wind. De wind is 
namelijk jouw motor. 
Om vooruit te komen 
moet je weten hoe je 

die wind optimaal kunt 
benutten. Dit zullen 
we aan de hand van 
dit artikel proberen 

duidelijk te maken » 
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WINDINZICHT  
Om goed te zeilen moet je de boot kunnen 
besturen en daarnaast ook gebruikmaken van de 
wind. Stel dat iemand in een luwte heel subtiel 
gebruikmaakt van alle kleine vleugjes wind en 
winddraaiingen in die luwte en op die manier 
erin slaagt de luwte uit te zeilen. Is zo iemand dan 
een betere zeiler dan degene die gewoon om de 
luwte heen is gevaren en daardoor 200 meter is 
uitgelopen? Oftewel je zult windinzicht moeten 
ontwikkelen voor de korte en lange termijn, 
misschien zelfs wel een hele dag vooruitkijken 
als je op tocht gaat.

Een goede zeiler houdt rekening met de wind en 
weet daarnaast zijn boot volledig te beheersen. 
Echter, dan ben je er nog niet. Er is meer nodig: 
het gaat ook om het windinzicht. Bij windinzicht 
gaat om het inzicht en overzicht in koersen ten 
opzichte van de windrichting. Niet alleen hoe de 
wind op het moment zelf is, maar vooral ook hoe 
dat verderop zal zijn. Het je voortdurend bewust 
zijn hoe je ten opzichte van de wind vaart, is 
een voorwaarde om te kunnen voorspellen hoe 
dat op de nog te varen route zal zijn. Dat is best 
lastig. Vooral als je ondertussen ook nog eens 
bezig bent met het leren van het zeilen en veel 
aandacht nodig hebt om alle nieuwe handelingen 
aan te leren en te verwerken. 

In dit artikel proberen we je daarvoor een aantal 
handvatten mee te geven.

BEWEGEN IN EEN LUCHTSTROOM
Wind is niets meer dan een stroom lucht. Als je 
gaat zeilen, doe je in feite niets anders dan je 
met een boot door middel van zeilen door een 
luchtstroom bewegen.
Als de wind uit een bepaalde richting komt, 
dan zal hij over het algemeen niet alleen op de 
plek waar jij bent uit die richting komen, maar 
in een veel groter gebied. Komt hij op Pean uit 
het westen, dan zal dat in Grou, Earnewâld of 
Terherne in de regel ook zo zijn. 

Sterker nog, je kunt er onder normale 
omstandigheden vanuit gaan dat dit in heel 
Friesland en waarschijnlijk in heel Noord-
Nederland het geval is. Als de wind in de loop 
van de dag niet gaat draaien, dan kun je precies 
voorspellen hoe je tijdens een route, naar 
bijvoorbeeld Akkrum, de koersen ten opzichte 
van de wind op elke plek zullen zijn. Waar is 
het bezeild, waar niet en waar moet er gegijpt 
worden. Dat kun je allemaal voorspellen als je 
weet waar de wind vandaan komt. Door tochten 
te varen en vooraf de route door te nemen en 
daarna voor jezelf te evalueren, kun je aan je 
windinzicht werken.

DE HALFWINDSE LIJN
Koersen ten opzichte van de wind voorspellen 
is best lastig. Zolang je precies voor de wind 
of halve wind vaart, of oploeft is het niet zo 
moeilijk de koers ten opzichte van de wind 
te bepalen. Op de andere koersen is dat al 
moeilijker. De halfwindse lijn kan dan een handig 
hulpmiddel zijn, m et name bij hogerwal.  Als je 
golfjes kunt ‘lezen’ dan kun je daaraan zien hoe 
de halfwindse lijn loopt. Een andere manier is de 
‘vogelverschrikker-manier’: steek je neus in de 
wind en strek je beide armen opzij en je hebt de 
halfwindse lijn. 

Stel je voor, de wind is west. In het plaatje 
hiernaast staan een paar halfwindse lijnen 
getekend. Op de wal, op het water, en op de 
scheiding tussen wal en water. 

Op de wal zal je echter een aantal verstoringen 
vinden die invloed hebben op de wind. 
Bijvoorbeeld op het plaatje bij de halfwindse 
lijn  die over zeilschool Pean getekend is. Daar 
heb je te maken met de luwte van de boerderij 
en de winddraaiingen die door die luwte 
wordt veroorzaakt. Maar buiten de luwte zal 
hij evenwijdig aan de andere halfwindse lijnen 
blijven lopen. Het is dus zaak om ook altijd 
rekening te houden met deze verstoringen.

WIND: WOESJ

ZEILSCHOOL 
PEAN

ZEILSCHOOL 
PEAN
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JE MOET ZEILEN OP DE 
WIND VAN VANDAAG, 
DE WIND VAN GISTER HELPT 
JE NIET VOORUIT EN 
DIE VAN MORGEN BLIJFT 
MISSCHIEN WEL UIT...

BEHEERST LANGZAAM VAREN 
Snel varen is leuk maar beheerst langzaam kunnen 
varen is veelal het vertrek en het eindpunt van je 
zeiltocht. Hier komt veel windinzicht bij kijken. 
Namelijk om beheerst langzaam te kunnen 
varen moet je een koers sturen waarop je zowel 
kunt remmen als snelheid kunt maken. Dat kan 
in de slipsector: een koers tussen iets beneden 
hoog aan de wind en iets boven halve wind. 
De sliplijnen in dit gebied liggen veel dichter 
bij halve wind dan bij in de wind. Het is dan 
ook gemakkelijker om de sliplijnen vanuit de 
halfwindse lijn te peilen dan vanuit in de wind.

Stel je voor: 
je vaart in een sloot met lekker ruim vaarwater en 
je bent aan het opkruisen. Plotseling hoor je jouw 
naam: je moeder roept dat je je boterhammen 
bent vergeten. Als je haar ziet, kun je gelijk zien 
hoe de halfwindse lijn en daarmee het aan de 
windse gebied loopt. Je besluit je boterhammen 
op te halen, zeilen met een lege maag is niet 
leuk.

Oftewel: als je een inschatting van je 
aan de windse gebied hebt gemaakt, 
kun je er beheerst langzaam naar toe 
varen.

MOEILIJK?
Wanneer je eenmaal hebt geleerd om in alle 
situaties je halfwindse lijn en slipsector te zien is 
het niet zo moeilijk meer de slipkoersen te zien 
en de route daarnaartoe te plannen.  
Maar het zien van die halfwindse lijn is in de 
praktijk voor veel mensen erg lastig. Het is 
verleidelijk om vanuit de boot te redeneren, 
helemaal als je nog druk bent met allerlei (pas 
geleerde) handelingen in de boot. 

Voor windinzicht moet je echter vanuit de 
omgeving redeneren en niet vanuit de boot.

Het kan helpen om dit ‘van buiten de boot’ 
redeneren flink te oefenen. 
Dit zou je kunnen oefenen:
•  Door je route vooraf eerst uitgebreid te 

voorspellen en achteraf te evalueren 
•  Door tijdens het varen te proberen de hele 

route bewust te volgen
•  Door op de wal te gaan staan en te kijken 

hoe anderen de routes varen
•  Door vanaf de wal proberen te voorspellen 

of een manoeuvre of route haalbaar is. 

Hoe beter de beheersing van de boot, hoe meer 
ruimte je krijgt voor inzicht en overzicht.

Windinzicht is belangrijke basis voor iedere 
zeiler. Zorg ervoor dat je vanaf het begin jezelf 
traint in windinzicht en windoverzicht, hier heb 
je waarschijnlijk je hele zeilcarrière profijt van. 

En vergeet nooit: 

Hiernaast zie je de situatie voor de boerderij. 
Je ziet de wind (WNW), een halvewindse lijn, 

en de beide slipsectoren (A en B) naar een 
punt op de halvewindse lijn.

Op een sliplijn over stuurboord (slipsector 
A) bereik je de hogerwal niet. Over bakboord 

lukt dat wel; die lopen van bijna 45 graden 
tot bijna haaks naar de wal.

Hiernaast staat mams op de wal met bo-
terhammen. Zoals je ziet is waar ze staat 
een halvewindse lijn geprojecteerd, met bij-
behorend slipgebied (A). Zoals je ziet vaar jij 
bovenwinds van je moeder en moet je dus 
naar benedenwinds varen om –langzaam 
varend en snelheid regelend in A- je boter-
hammen te scoren.

Merk op dat het zien van de halvewindse 
lijn hier niet moeilijk is. Met de wind recht 
in de sloot, staat de halvewindse lijn haaks 
op de wal.

A

A

B

DIT BEN 
JIJ!

ROERBLAD#01 ROERBLAD#0112 13| |



MISTRAL
Deze krachtige noordelijke wind komt met 
name voor in Oost-Frankrijk. Zo krachtig dat hij 
gedurende de dag gemiddeld windkracht heeft 
van 30 knopen (windkracht 7) met uitschieters 
tot 50 knopen wind. De mistral waait ongeveer 
130 dagen per jaar verspreid over het jaar maar 
met name in de winter en het voorjaar kan de 
mistral soms dagen of zelfs een week aanhouden. 

BORA
In de winter op de Adriatische Zee kun je te 
maken krijgen met de bora. De windstoten tot 
180 km/uur ontstaan door een val langs een 
steile bergwand; vervolgens kan de wind worden 
gekanaliseerd door de bergtoppen waardoor de 
plaatselijke windstoten haar piek bereiken. De 
bora is een voorbeeld van een valwind. Bora 
heeft haar naam te danken aan de Griekse god 
Boreas, god van de noordenwind.

PASSAAT
Misschien wel een van de bekendste winden, 
eigenlijk zijn het er twee: de noordoostelijke 
en de zuidoostelijke passaat. De wind trekt 
van de subtropische hogedrukgebieden 
naar het lagedrukgebied in de intertropische 
convergentiezone (zie je aardrijkskundeboek). 
Op het noordelijk halfrond staat de NO-passaat, 
op het zuidelijk halfrond de ZO-passaat. 

SIROCCO
Deze letterlijk vieze lucht, vervuild met stof en 
zand, heeft al flink wat auto’s naar de wasstraat 
gestuurd, meest rondom de middellandse 
zee, maar de sirocco kan dit zand zelfs tot in 
Nederland brengen. De sirocco is een zuidelijke 
wind die de droge lucht uit de Sahara naar het 
noorden voert. De hoogtepunten zijn in maart en 
november waar de sirocco geregeld snelheden 
tot 100 km per uur haalt. 

INTERESSANTE WEETJES

BEROEMDE WINDEN WAAROM WAAIT 
HET IN FRIESLAND 
VAAK ‘S ZOMERS?

In deze editie van het Roerblad lichten we vier 
beroemde winden toe. Er zijn natuurlijk nog veel 
meer bekende winden in de wereld, ze komen 
wellicht in een volgend Roerblad nog eens aan bod. 
In elk geval weet je na het lezen van deze vier waar 
Volkswagen veel van haar modelnamen aan dankt!

EN OMDAT FRIESLAND 
ZOVEEL MEREN HEEFT, KUN 
JE HIER LEKKER ZEILEN

Iedereen die ’s zomers in Friesland zeilt 
kent het wel. In de ochtend is het windstil, 
zonnetje erbij en je twijfelt of het een mooie 
zeildag wordt. En dan opeens gaat het toch 
weer waaien. Hoe kan dat?

In de nacht koelt het land en de lucht erboven, 
zeker als het helder is, behoorlijk af. In de 
ochtend warmt het land door de zon weer op 
en begint de warme lucht te stijgen. Het water 
van de grote meren wordt minder snel warmer 
door de ochtendzon en dus stijgt daar geen 
warme lucht op. Doordat de lucht boven het 
land stijgt, ontstaat daar een tekort aan lucht. 
Eigenlijk een lokaal lagedrukgebiedje. De lucht 
boven het water is dan in verhouding een kleine 
hogedrukgebied geworden en de lucht gaat van 
hoog naar laag stromen. Zo begint tussen 9 en 10 
uur in de ochtend de lucht te stromen en hebben 
we wind om te zeilen.

En omdat Friesland zoveel meren heeft, kun je 
hier lekker zeilen, terwijl het in andere provincies 
de hele dag windstil blijft. 

Leuk extra weetje: 
In de tijd dat alle boeren gemaaid hebben, wordt 
dit effect groter. Lang gras houdt de ochtendkou 
langer vast en dus warmt kort gemaaid land 
sneller op.
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