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In de eerste drie nummers van het Roerblad hebben we 
veel gesproken over leren, terwijl het zeilkamp centraal 
stond in de vierde editie. In deze zomerse nummer 5 
gaan we door op beide onderwerpen en zetten we 
weer een stapje verder. Hoe bereid je je bijvoorbeeld 
voor op zo’n zeilkamp? En wat valt er nog meer te leren 
over zeilen en zeilboten? 

Ook is er een nieuwe aflevering in de serie ‘Welk type 
vaar jij?’, met deze keer aandacht voor de laser pico. 

Wist je trouwens dat PEAN afgelopen maand de 50ste 
verjaardag vierde? In een speciaal jubileumnummer van 
het Roerblad blikken we daar deze zomer op terug, 
met onder meer een verslag van de festiviteiten rond 
een halve eeuw PEAN en een uitgebreid interview met 
oprichter Ids Hemminga – mis het niet!

VOORWOORD

LEES VERDER >

INHOUD

We hebben al eens gekeken naar diverse manieren 
van leren, wat we van zeilen zelf op kunnen steken 
en zelfs hoé we kunnen leren. In deze en volgende 
edities van het Roerblad nemen we steeds 
tenminste één artikel de ruimte om een onderwerp 
uit het zeilen verder uit te diepen. Deze keer kijken 
we naar wat er gebeurt als een zeilboot bij stevige 
wind zo ver gaat hellen en toch niet omkiepert. 

//DRIJFVERMOGEN 
Natuurlijk, een boot blijft drijven en een baksteen 
niet. Dat zal niet veel mensen verbazen en we 
zullen je ook niet lastigvallen met natuurkundige 
termen als opwaartse kracht, massadichtheid en 

drijfvermogen. Ook geldt dat hoe meer lucht een 
voorwerp bevat, hoe lastiger het is om het onder 
water te trekken.

Een tafeltennisballetje onder water houden kost 
niet veel moeite. Maar bij een jerrycan wordt het 
al snel lastiger. En wie JAWS wel eens gezien heeft, 
weet hoe onwaarschijnlijk het is dat de haai uit die 
film zo lang met drie grote plastic tonnen onder 
water blijft. Maar we hebben het hier niet over het 
drijfvermogen van de boot op zichzelf, maar veel 
specifieker over het vermogen van een hellende 
boot om ondanks de spectaculaire krachten van 
wind en water niet om te slaan. 

OMSLAAN OF DOORGAAN
Je kent vast die imposante beelden van een internationale zeilwedstrijd als de Volvo Ocean 
Race of de America’s Cup. Van gestroomlijnde boten die met hun grote zeilen stevige snelheden 
maken en als een warm mes in boter door het water snijden. Toch slaan ze, hoe schuin ze dan 
ook hangen, niet om. Hoe zit dat?

#STABILITEITOPHETWATER

ZEILINHOUDELIJK: 
OMSLAAN OF DOORGAAN?

KLAAR VOOR HET KAMP?
#BOODSCHAPPENLIJSTJE
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Wat gebeurt daar precies?  Om daar iets meer over 
te weten, moeten we het hebben over de twee 
vormen van stabiliteit die invloed hebben op het 
‘boven water blijven’ van een zeilboot. Dat zijn 
vormstabiliteit en gewichtstabiliteit.

//HELLEND KOPPEL
Laten we eerst nog eens teruggaan naar de 
pingpongbal en de jerrycan: hoe meer volume je 
onder water wil houden, hoe meer kracht je nodig 
hebt. Probeer zo’n plastic fles eens onder water 
te trekken. Dat valt niet mee, want zodra je een 
deel onder het wateroppervlak houdt, wil die terug 
naar boven springen. Om de jerrycan op zijn eigen 
kracht onder te dompelen, zal je hem volledig met 
water moeten vullen. 

Stel je nu eens voor dat het de boot is die je onder 
water wil trekken. Of eigenlijk, dat de wind zoveel 
vat heeft op de zeilen dat de boot opzij getrokken 
wordt. Ook dat valt niet mee, want de weerstand 
van de boot en de diverse onderdelen aan de 
onderzijde (het roer en het zwaard of de kiel) zorgen 

voor een tegenwerkende kracht. We noemen dat 
ook wel het hellend koppel; de combinatie maakt 
dat de boot schuin trekt. De zeilboot helt, maar 
slaat niet om. Dat komt door de stabiliteit.

//STABILITEIT
We noemden ze al even: vormstabiliteit en 
gewichtstabiliteit. Bij dat eerste kun je een 
platte, brede boot als voorbeeld nemen, waarbij 
in algemene zin geldt: hoe breder de romp, hoe 
stabieler het schip. Denk bijvoorbeeld maar aan 
het verschil tussen een breed vlot en een smalle 
kano: de eerste ligt een stuk stabieler op het water. 
Als een boot recht op het water ligt, dan heffen 
zwaartekracht en opwaartse kracht elkaar min of 
meer op en is het vrijwel onmogelijk het gevaarte 
naar beneden te trekken, of er moet misschien een 
enorme octopus met boze plannen opduiken.

Wanneer een platte, brede zeilboot door de wind 
schuin getrokken wordt, verdwijnt een deel van 
de massa onder het wateroppervlak en wordt het 
drukpunt verplaatst – naar de zijde die onder water 
ligt: de koppel van zwaartekracht en opwaartse 
kracht trekt het geheel weer recht. Dat heet 
oprichtend koppel.

Bij gewichtstabiliteit wordt het evenwicht van de 
boot vooral door de kiel bepaald. Daarom zie je dat 
de professionele zeilboten van een internationale 
race zo’n lange kiel hebben die diep in het water 
steekt. Een zware, diepe kiel maakt dat het 
zwaartepunt van de boot onder het drukpunt ligt. 
Zodra de boot schuin komt te liggen, wordt het 
oprichtend koppel groter door de invloed op de 
zwaartekracht en de opwaartse kracht en wordt 
het geheel in balans gehouden. Deze krachten 
samen zorgen ervoor dat de boot niet omslaat. 
toch vooral om het zeilen, hét ingrediënt van een 
geslaagd kamp op de Friese meren. Eén van de 
allermooiste buitenactiviteiten, het zal je verbazen 
hoe je zo dichtbij toch zo ver weg kunt zijn. 

HOE MEER VOLUME JE 
ONDER WATER WIL HOUDEN, 

HOE MEER KRACHT JE 
NODIG HEBT

Zit je in 4 havo 
of 4/5 vwo en wil je 
avontuurlijk leren? 
Stap dan in het najaar in Nederland aan boord 
voor een onvergetelijke onderwijstrip over de 
oceaan naar het zonnige zuiden. 
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PEAN
UPCOMING EVENTS

SCHOOLZEIL // 26/08 - 01/09

ZEILREÜNIE // 14/09 - 16/09

ZOMER // WEEK 30 EN WEEK 33

Een hele week op pad met valken en een 
skûtsje over de meren van Friesland.

MEER INFORMATIE: www.pean.nl

Schoolzeil zorgt ervoor dat je kind met 
een voorsprong start op de middelbare 
school. Voor scholieren die naar de 1ste, 
2de of 3de klas gaan.

Reünieweekend ‘jubileum editie’ voor 
cursisten van 8 tot 18 jaar.

//REÜNIEWEEKEND PEAN

In het vorige nummer bespraken we de ingrediënten die een zeilkamp zo bijzonder maken. 
Het sluiten van vriendschappen, het ervaren van een echt groepsgevoel en de heerlijke 
ontspannenheid van een weekendje op het water, bijvoorbeeld. Maar bij die ingrediënten 
hoort natuurlijk ook een boodschappenlijstje: hoe bereid je je voor op dat kamp? 5 categorieën 
waar je van tevoren zeker even aan moet denken!

KLAAR VOOR 
HET KAMP?

#BOODSCHAPPENLIJSTJE

BASISBENODIGDHEDEN
• Handdoek
• Slaapzak & pyjama

KLIMAATKLEDING
•  Korte broek of zwembroek voor overdag, 

hangbroek voor ’s avonds
•  T-shirts voor in het zonnetje, trui of vest voor bij 

het kampvuur
• Regenkleding en genoeg ondergoed & sokken

IN DE TOILETTAS
• Tandenpasta + borstel
• Lenzen of bril? Vergeet je vloeistof of koker niet

HET NIET VERGETEN’-LIJSTJE
• Zaklamp voor dat nachtelijke tripje naar de wc
•  Zonnebrand: op het water gaat het twee keer zo 

hard!
•  DEET of andere spray: insecten houden ook van 

water

HET ‘ZEKER THUISLATEN’-LIJSTJE
• Schoolboeken: gooi die maar gauw weg!
• Ouders: die zien we maandag weer, toch?
•  Laptop, tablet en smartphone: 
 offline de natuur in :-)

//START ZONDER ACHTERSTAND

AGENDA

//FRIESE MEREN TREKTOCHT
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In deze serie zullen we in iedere editie van 
het Roerblad een type zeilboot uitlichten om 
je meer te leren over de verschillende soorten 
materiaal waarmee we het water op kunnen. 
Gezien het thema doorontwikkelen in Roerblad 
#5 en het feit dat we in de allereerste aflevering 
kozen voor de Optimist, zal het je misschien 
niet verbazen op welk bootje we deze keer de 
schijnwerpers richten: de Laser Pico. 

De Laser Pico is namelijk behalve een zeer 
toegankelijk model ook de perfecte opvolger voor 
iedereen die al gevorderd is met een Optimist. 
Tegelijkertijd is deze zeilboot ook erg geschikt 
voor wie nog helemaal geen ervaring heeft. 
Leeftijd en ervaring maken niet uit, want de Pico 
is comfortabel, stabiel, gemakkelijk te besturen 
ongeacht de weersomstandigheden en ook nog 
eens erg wendbaar.

LASER EN LASER PICO
De Laser is een populaire zeilboot in de 
eenheidsklasse, een gemiddelde zwaardboot 
waar veel officiële zeilwedstrijden mee worden 
gehouden. De Pico is van dat model afgeleid, met 
een grootzeil en een fok die beide een wat kleiner 
formaat hebben.

De Pico is zeer bruikbaar als zeilschoolboot. Je 
vindt het model veel op kampen met cursisten die 
niet eerder gezeild hebben, want dankzij het feit 
dat je er alleen of met z’n tweeën in kunt varen 
is het een ideaal lesbootje. Een Laser Pico is net 
als de meeste Optimisten doorgaans gemaakt van 
stevig polyethyleen, waarbij de kuip zelflozend is 
voor wanneer er veel water gemaakt wordt. Nog 
zo’n reden dat het een veel gezocht model is voor 
zeilers met weinig ervaring!

Het bootje is 3,50 meter lang, bijna 1,5 meter 
breed en weegt gemiddeld 65-75 kilo. Dat maakt 
de Pico relatief gemakkelijk te vervoeren, met een 
trailer maar ook gewoon op het dak van een auto. 
Optuigen is vervolgens een fluitje van een cent, 
want je zet de relatief hoge giek recht en hijst het 
grootzeil en de fok zo naar boven. Bovendien varen 
bij de Pico bij PEAN 9 van de 10 keer zonder fok 
en als eenmansbootje, net als een echte Laser, dus 
dan ben je helemaal snel op pad!
 

WELK TYPE VAAR JIJ? 
RUBRIEK

#2 LASER PICO Doe de 
watersportcheck 
en ontdek wat voor 
watersporter jij bent.

Maak bovendien kans 
op een watersportprijs!

Ga naar 
check.welkomophetwater.nl
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Je staat er misschien niet snel bij stil, maar de financiële crisis zoals die 
enkele jaren geleden stevig de kop opstak heeft ook invloed op zeilen 
als recreatieactiviteit. Watersport is tenslotte niet de allergoedkoopste 
vorm van ontspanning, en dat valt te merken als we met z’n allen 
weer even wat minder te besteden hebben. Gelukkig is de crisis op de 
huizenmarkt en in bankenland weer grotendeels achter de rug en maakt 
ook de watersportindustrie de laatste jaren weer een groei door. 

Cijfers van de HISWA Vereniging, de brancheorganisatie van de watersport, 
laten zien dat er in 2016 een groei begonnen is. Een opwaartse trend die in het 
afgelopen kalenderjaar doorgezet heeft. Het consumentenvertrouwen is terug en de 
koopbereidheid steeg mee. HISWA signaleerde daarbij een aantal trends.

ZEILEN POPULAIR? 
ZEKER WETEN!

#WATERSPORT

WELKOM OP HET WATER
Ten eerst is de belangstelling voor watersport- en 
recreatie in de voorbije jaren weer toegenomen. 
Een resultaat waar de campagne Welkom op het 
Water deels aan bijgedragen heeft, een initiatief 
van HISWA en de ANWB om zoveel mogelijk 
mensen enthousiast te maken voor onze gedeelde 
hobby: watersport!

Uitwaaien met een kite op zee, sloepvaren door 
grachten en natuurlijk zeilen op de Nederlandse 
meren, watersport is er voor jong en oud en het 
maakt niet uit of je een beginnende watersporter 
bent of juist erg ervaren. Het doel van de nationale 
campagne? Meer mensen, meer uren op het water 
krijgen. Niet voor niets zijn we ook bij PEAN fan, 
en vind je op welkomophetwater.nl regelmatig ook 
onze artikelen.

MEER MENSEN, 
MEER UREN OP HET 
WATER KRIJGEN

GROEI IN ZEILCURSUSSEN
Consumenten en bedrijven weten de zeilcruise 
steeds vaker te vinden als alternatief voor een 
origineel uitstapje met werk, familie of vrienden. 
Maar wat nog interessanter is, is de toegenomen 
populariteit van zeilcursussen. 

Zeilscholen die bij HISWA aangesloten zijn, 
waaronder PEAN, hebben namelijk te maken met 
een groeiend aantal cursisten, ook bij jeugdzeilen. 
Steeds meer zeilscholen hebben in de afgelopen 
jaren cursussen ontwikkeld voor buiten de 
traditionele school- en zomervakantieweken.
Ook in de weekenden en doordeweeks kun je nu 
gemakkelijk een plekje vinden om te leren zeilen, en 
er zijn zelfs samenwerkingen met buitenschoolse 
opvang om de mogelijkheden uit te breiden. 
Kijk eens op pean.nl/cursus voor onze mogelijk-
heden!
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ZOEK EN BOEK 
www.pean.nl


