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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

Varen leer je beslist niet uit een boek of uit een les, maar zonder theoretische achtergrond gaat 

het niet. De nodige ervaring krijg je door zeer veel te oefenen. 

Het besturen van een snelle boot eist veel meer oefening dan het besturen van een auto. In een 

auto heb je immers een rem die je zo dikwijls als nodig kan gebruiken. In de boot heb je deze 

niet. De snelheid van de boot moet juist gedoseerd worden. Komt er nog wat wind of 

stroming bij, dan is het zeker niet meer eenvoudig. Om de boot dan toch te krijgen waar we 

willen, is kennis over de werking van de schroef en het roer noodzakelijk. 

Varen is dus veel moeilijker dan je denkt, zeker met een skiër/wakeboarder achter je boot.  

 

De verantwoordelijkheid van de piloot is niet te verwaarlozen. Hij staat in voor de veiligheid 

van zowel bemanning als boot. We spreken hier van enorme kapitalen en mensenlevens die je 

in handen neemt. Oefen veel onder begeleiding alvorens je zelf deze grote 

verantwoordelijkheid neemt. De verleiding is dikwijls zeer groot om te varen in sportkampen. 

Een ongeluk kan altijd gebeuren, maar we moeten het zeker niet gaan zoeken. 

 

 

Het is de bedoeling van deze cursus om je op een 

verantwoorde manier te leren varen met een 

waterskiboot. 
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Hoofdstuk 2 Kennis van zaken 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de begrippen “bakboord & stuurboord”, “lij- en loefzijde” en “hogerwal, lagerwal en 

langswal” te kunnen uitleggen; 

• de werking van het roer te kunnen verklaren; 

• het schroefeffect te kunnen verklaren en weten hoe je hiervan kan profiteren; 

• te weten wat de draaicirkel is en te weten langs welke kant jou boot de kleinste draaicirkel 

heeft. 

 

2.1 Begrippen i.v.m. varen 

 

2.1.1 Bakboord & stuurboord 

 

Indien je aan het roer staat spreken we van bakboord 

indien het gaat over de linkerzijde van de boot, de 

rechterzijde noemen we stuurboord. 

 

 

Figuur 1: Bakboord & stuurboord 

2.1.2 Lij- en loefzijde 

 

Figuur 2: Lij- & loefzijde 

 

De loefzijde is de kant waar de wind vandaan komt. De lijzijde 

is de kant waar de wind heen waait. 
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2.1.3 Lagerwal, hogerwal en langswal  

 

We spreken van lagerwal wanneer de wind blaast naar de wal of de kant van de steiger. 

Wanneer je bij lagerwal aan de steiger wil aanleggen wordt je vanzelf tegen de steiger 

geduwd. Indien je met je boot aan lager wal geraakt moet je je goed afduwen om te kunnen 

vertrekken. Vandaar de uitdrukking “aan lager wal geraken”. 

Wanneer de wind komt van de wal of van de kant van de steiger spreken we van hogerwal. 

Langswal wil zeggen dat de wind evenwijdig aan de steiger blaast. 

 

 

Figuur 3: Lagerwal, hogerwal & langswal 

2.2 Het roer 

 

 

Figuur 4: Het roer 

Iedereen kan de werking van het stuur/roer snel 

leren. Je zal meteen voelen wat het schip doet 

wanneer je naar bakboord of naar stuurboort 

stuurt. 

Met bakboordsroer wordt bedoeld dat het 

roerblad naar bakboord wordt verplaatst. Dit 

maakt dat het voorschip naar bakboord zal 

bewegen, terwijl het achterschip naar stuurboord 

gaat. Met stuurboordsroer is het net andersom. Het 

schip zal een bocht beschrijven die scherper wordt 

naarmate we meer roer geven. 
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 Vooruit Achteruit 

 achterschip voorschip achterschip voorschip 

Bakboordroer naar stuurboord naar bakboord naar bakboord naar stuurboord 

Stuurboordroer naar bakboord naar stuurboord naar stuurboord naar bakboord 

 

 

Figuur 5: Werking van het roer 

 

Draaipunt van de boot 

 

Figuur 6: Draaipunt 

In nauwe wateren, bij kades of steigers en in de buurt van 

andere schepen moeten we er rekening mee houden dat het 

jacht bij het maken van een bocht of naar de ene of naar de 

andere kant uitscheert. Het draaipunt van de meeste 

schepen ligt op èèn derde van de scheepslengte gerekend 

vanaf de boeg. Bij snelle motorboten ligt het ongeveer in 

het midden.  

Dit betekent dat bij bakboordroer het schip ongeveer twee  

derde deel van achteren naar stuurboord wordt geduwd. Bij snelle motorboten is dit ongeveer 

de helft.  Hoe langer het schip hoe meer ruimte we in zo'n geval bij het maken van een bocht 

aan stuurboord nodig hebben. Met dit verschijnsel moeten we rekening houden, zelfs op de 

kleinere jachten. Een aanvaring met schip of kade zou anders wel eens het gevolg kunnen 

zijn.   

Nu klinkt dit waarschijnlijk wat ingewikkelder dan het in werkelijkheid is. In de praktijk 

zullen we spoedig genoeg merken wat een schip in een bocht doet. 

 

2.3 De schroef 

 

Er bestaan zowel linkse en als rechtse schroeven. Als je als piloot goed wil manoeuvreren 

hoor je te weten met welke schroef jou boot wordt voortgestuwd. Hiervoor dien je enkel naar 

de schroef te kijken als je boot op het droge staat. Wanneer de linkerkant van het bovenblad 
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verder van u af is dan is het een linksom draaiende schroef. Is de rechterkant verder van u af, 

dan is het een rechtsom draaiende schroef. 

 

We spreken van een rechtsom draaiende schroef wanneer we, van achter de boot staande, de 

schroef met de wijzers van de klok mee zien draaien terwijl de keerkoppeling in vooruit 

staat. Uiteraard draait een linksom draaiende schroef tegen de wijzers van de klok in 

wanneer de keerkoppeling in vooruit staat. 

Wanneer een schip met een linksom draaiende schroef vooruit vaart, zal het achterschip iets 

naar bakboord worden gestuwd en het voorschip naar stuurboord. Bij een rechtsdraaiende 

schroef is het net andersom. Er is geen enkel schip dat met het roer precies midscheeps een 

kaarsrechte lijn door het water trekt. 

 

Figuur 7: Links- en rechtsom draaiende schroef 

 

Het is vanzelfsprekend dat wanneer het schip achteruit vaart de rollen omgekeerd zijn. 

Wanneer de keerkoppeling in achteruit staat, zal een linkse schroef naar rechts draaien (zie 

onderstaande figuur - gele pijl), waardoor het achterschip naar stuurboord trekt en het 

voorschip naar bakboord. Met een rechtse schroef is het weer net andersom.  

 

 

Figuur 8: Schip met linksom draaiende schroef (vooruit en achteruit) 
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Praktijktips – werking van de schroef 

 

De situatie is echter veel beter te begrijpen, als we de schroef even vergelijken met 
een wiel van een fiets, auto e.d.  Als een wiel naar links draait, gaat het betrokken 
"vehikel" ook naar links.  Met het achterschip van de boot, waaronder zich de schroef 
bevindt, is dat evenzo.   

 
Bij een rechtse schroef wil het ‘wiel’ naar rechts weglopen, terwijl het ‘wiel’ naar links loopt bij een 
linkse schroef. De achterkant van het schip volgt de schroef, het voorschip doet het 
tegenovergestelde. 

Dit alles maakt dat we bij het manoeuvreren veel profijt kunnen halen uit het schroefeffect. Een 
bekwame schipper zal de schroefwerking dan ook zoveel mogelijk uitbuiten. 

 

Een schip met een rechtse schroef zal het kortst langs bakboord kunnen draaien terwijl een 

schip met een linkse schroef korter langs stuurboord kan afdraaien. 

2.4 De draaicirkel 

 

Figuur 9: De draaicirkel 

De draaicirkel van de boot is de kleinste boog van 360° 

die de boot kan maken. Het gaat hier om de cirkel die het 

vaartuig in het water trekt wanneer bij het vooruit varen 

“roer aan boord” wordt gelegd. Hiermee bedoelen we 

dat aan het roer de maximumuitslag wordt gegeven. Dit 

kan zowel naar stuurboord “stuurboord aan boord” als 

naar bakboord “bakboord aan boord”. 

De piloot moet weten hoe groot de draaicirkel van zijn 

boot (dit kan je best nagaan door een cirkel te varen  

vertrekkende van bij een boei, waardoor je halverwege de cirkel bij benadering kan schatten 

hoe groot de afstand is) is en welke kant de kleinste straal heeft.  

Dit heeft alles te maken met de werking van de schroef, afgezien van de invloed van de wind. 

 

 

Praktijktips – werking van de schroef 

Met een rechtsdraaiende schroef draai je best naar stuurboord om een zo klein mogelijke draaicirkel 
te verkrijgen. 
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Sleutelbegrippen 

Bakboord 

Bakboordroer 

Draaicirkel 

Hoger wal 

Lager wal 

Langswal 

Lijzijde 

Loefzijde  

Roer  

Schroef 

Stuurboord 

Stuurboordroer  

 

 

Studievragen 

• Wat is het verschil tussen lijzijde en loefzijde? 

• Leg uit: lager wal, hoger wal en langswal. 

• Hoe beweegt de boot bij een linksdraaiende schroef wanneer deze vooruit/achteruit vaart? 

Maak een tekening. 

• Wanneer het roerblad naar bakboord wordt gebracht, zal het achterschip naar … bewegen. 

• Wat is de draaicirkel van de boot? 

• Waarom draait een boot langs de ene kant korter dan langs de andere kant? 

• Vanuit welke situatie vertrek je het gemakkelijkst in hoger of lager wal? Hoe komt dit? 
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Hoofdstuk 3 Veiligheid  

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten wie welke verantwoordelijkheid moet nemen; 

• te weten wie welke taken heeft aan boord; 

• te weten waar de gevaren liggen. 

 

3.1 Het vaarwater 

 

Het vaarwater is overal verschillend. Op sommige plaatsen is het water zeer proper en zie je 

alles, terwijl op andere plaatsen obstakels liggen, juist onder de waterlijn. 

Golfslag, veroorzaakt door wind, kan het zicht op het watervlak veel moeilijker maken 

waardoor drijfhout dikwijls te laat gezien wordt. Ben je niet zeker van het watervlak, doe dan 

een inspectieronde van het parcours dat je met je skiër wil afleggen. 

 

3.2 Piloot, Copiloot en passagiers  

 

In de initiatorcursus kan je het hoofdstuk “Veiligheidsaspecten van het varen” terugvinden. In 

deze cursus worden de taken van de piloot, de copiloot en de medeopvarende weergegeven. 

Maar om je geheugen nog eens op te frissen zullen we in enkele puntjes de belangrijkste taken 

nog eens herhalen. 

 

Taken van de piloot: 

• heeft de volledige controle en verantwoordelijkheid over de boot en de 

medeopvarenden; 

• de skiër trachten te volgen in zijn achteruitkijkspiegel; 

• zoveel mogelijk een rechte koers aanhouden en uit de buurt blijven van zwemmers, de 

wal, surfers of andere boten; 

• er rekening mee houden dat de skiër ver kan uitwijken en dus niet tegen een steiger of 

andere hindernis terecht kan komen; 
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• losdrijvende ski’s zo snel mogelijk binnenhalen. 

 

Taken van de copiloot: 

• de signalen/tekens van de skiër mondeling doorgeven aan de piloot; 

• opletten dat het touw niet rond een lichaamsdeel van de skiër geraakt; 

• het skitouw in de boot halen bij aankomst aan de steiger. 

 

Taken van de medeopvarende: 

• iedereen moet in de boot blijven zitten op de voor hem bestemde plaats (uitgezonderd 

de trainer); 

• er moet voor elke medeopvarende een reddingsvest aanwezig zijn in de boot. 

 

Het is van het allergrootste belang dat je elkaar verstaat in en achter de boot. Zo zijn er tekens 

ontstaan van de skiër naar de boot, maar ook van de piloot en trainer naar de skiër. 

Deze tekens werden reeds uitvoerig besproken in de initiatorcursus en zullen hier niet meer 

herhaald worden. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Vaarwater Verantwoordelijkheid Waterlijn 

 

 

Studievragen 

1. Wat zijn de taken van de (co)piloot? 

2. Met welke gevaren in de boot moet men rekening houden bij het trekken van een waterskiër? 
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Hoofdstuk 4 Basisregels voor snelle motorboten  

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten hoe je een boot moet testen alvorens je een skiër trekt. 

• te weten hoe de boot zal reageren. 

 

Het is zeer belangrijk je boot te kennen: 

 

We brengen het schip op kruissnelheid in een rechte koers (let op kielzog) waarna we het 

stuur voorzichtig loslaten. Indien het schip zijn koers handhaaft, loopt de stuurinrichting te 

stroef. Wanneer het schip onmiddellijk scherp uit de koers loopt, gaat de besturing te licht.  In 

beide gevallen is extra voorzichtigheid geboden. 

Als de stuurinrichting goed functioneert, zal het schip langzaam doch duidelijk merkbaar van 

koers veranderen onder invloed van de draairichting van de schroef. In het geval het schip 

naar bakboord wijkt (rechtsdraaiende schroef), worden de kortste en snelste bochten over 

bakboord gemaakt. 

Achteruit varend (dus met de schroef in tegengestelde richting draaiend) wordt bij hetzelfde 

schip niet de boeg naar bakboord gestuwd, maar wordt de spiegel naar bakboord getrokken.  

De mate van afwijking en het effect hiervan op de besturing zal de schipper 

proefondervindelijk moeten leren kennen. Dit is ook het geval voor de bestuurbaarheid bij het 

achteruit varen. 

De stuurman zal moeten uitvinden hoe ver het schip uitloopt, wanneer hij op kruissnelheid de 

motor afzet. 

Ook zal hij moeten weten hoe snel hij zijn schip tot stilstand kan brengen door achteruit te 

schakelen. 

 

 

Studievragen 

1. Welke manoeuvres moet je uitvoeren om je schip beter te leren kennen? 
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Hoofdstuk 5 Manoeuvres 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de verschillende landvasten kunnen benoemen; 

• het verschil te kennen tussen aan- en afmeren; 

• te weten hoe je moet aanmeren, rekening houdend met het schroefeffect; 

• te weten hoe je moet aanmeren aan hoger wal; 

• te weten hoe je moet aanmeren aan lager wal; 

• te weten hoe je moet aanmeren met wind op kop of in de stroom; 

• te weten hoe je kan wegvaren met een snelle motorboot; 

• te weten hoe je achteruit moet varen (rechte lijn) en wat het effect is van de wind. 

 

5.1 Begrippen 

 

Figuur 10: Landvasten 

 

Als we een boot goed willen afmeren, moeten we gebruik maken van landvasten. Zo'n 

landvast wordt van het voorschip naar voren en van het achterschip naar achteren uitgebracht.   

• Een voortros is een landvast die op het voorschip is belegd en naar voren aan wal is 

bevestigd. 

• Een achtertros is een landvast die op het achterschip is belegd en naar achteren aan  

 wal is bevestigd. 

• Een voorspring is een landvast die op het voorschip is belegd en op de wal is  

 vastgemaakt aan paal of bolder ter hoogte van de midscheeps.   

• Een achterspring is dan aan diezelfde paal of bolder bevestigd en op het achterschip 

belegd. 
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Een landvast kan enkel of dubbelgenomen worden. 

• Een enkel genomen tros 

• Een dubbel genomen tros is een tros waarvan de bocht over de bolder op de wal is 

gelegd en die aan boord kan losgegooid en binnengehaald worden zonder op de wal te 

stappen. 

 

5.2 Meren of aanleggen 

 

5.2.1 Aanmeren 

 

We spreken van aanmeren wanneer je het schip aanlegt, met de bedoeling dadelijk weer te 

vertrekken. 

 

5.2.1.1 Aanmeren zonder stroom of wind 

 

Voor alle manoeuvres met snelle motorboten geldt dat we ze rustig en met niet meer snelheid 

dan nodig is voor de goede bestuurbaarheid moeten uitvoeren. Een bekwame schipper herken 

je aan zijn beheerst varen. Dat geldt zeker bij de aanlegmanoeuvre.  Hoe langzamer je vaart, 

des te minder kans er bestaat op schade. 

 

Een tweede stelregel luidt dat je nooit van de boot op de wal mag springen, als het schip 

nog niet stil ligt en niet vlakbij de kade of steiger is. Dat is vragen om ernstige ongelukken. 

Een jacht, kade of steiger is vaak nat en dus glibberig. Bij het springen van een nog varend 

jacht is de kans op een valpartij dus erg groot. Levensgevaarlijk is het zelfs, als men daarbij 

letterlijk tussen de wal en het schip terechtkomt. 

Waar kan je nu best aanleggen? 

Bij het aanleggen moeten we rekening houden met het 

schroefeffect. In Figuur 11 kan je zien dat een schip met 

een linksdraaiende schroef vanzelf tegen de wal zal 

komen indien hij traag (schakelen en terug in neutraal, 

maar zeker geen gas geven) vaart. 

 

Figuur 11: Aanmeren met een 

linksdraaiende schroef 
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Figuur 12: Aanmeren met een 

rechtsdraaiende schroef 

Wanneer je boot echter een rechtsomdraaiende schroef 

heeft moet je eveneens profiteren van het schroefeffect 

en deze zeker niet willen tegenwerken. Je kan je dus 

best een eindje verderop gaan draaien zodanig dat je 

van de juist kant komt om vanzelf tegen de wal te 

geraken. 

 

5.2.1.2 Aanmeren aan hoger wal 

 

Bij het aanleggen moeten we ook weer rekening houden met wind en stroom.  Als het 

enigszins kan, zullen we een plaatsje moeten zoeken aan hogerwal, dus aan kade of steiger 

met aflandige wind.  Op zo'n plekje ligt men verreweg het prettigst.  De boot wordt dan niet 

door de wind tegen de steiger gedrukt en 's nachts zal je niet uit je slaap worden gehouden 

door piepende en krakende stootkussens of het geklots van de golven tegen de romp van de 

boot. 

 

Het meren in zo'n situatie gaat als volgt:   

 

Figuur 13: Aanmeren aan hoger wal 

 

• In Figuur 13 - positie 1 komen we met langzaam vooruit draaiende schroef aan.  Het 

roer ligt misschien een klein beetje bakboord om te voorkomen dat de kop wegwaait.   

• We halen in Figuur 13 - positie 2 de vaart uit het schip door de schroef op achteruit te 

zetten en zoveel gas te geven, dat we in positie 3 gestopt liggen.  We moeten erop 
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rekenen dat het wieleffect door de wind teniet wordt gedaan, zodat het niet nodig zal 

zijn om in positie 2, voor het achteruit slaan, het schip eerst nog een draai over 

stuurboord te geven. 

• Zodra het schip aan wal komt moet de voorste lijn als spring worden uitgezet.  We 

drukken dan het schip met het roer en een vooruit draaiende schroef tegen de wal.  

(Minder kans op succes hebben we, als we met alleen een achtertros en met een 

vooruit draaiende schroef het schip tegen de wal moeten drukken.) 

 

Een andere, misschien veiligere methode, om bij aflandige wind te meren is door met de kop 

in de wind de wal loodrecht te naderen (Figuur 14 - positie 1). 

 

 

Figuur 14: Aanmeren aan hoger wal - met de kop in de wind 

 

We leggen op het voorschip een tros klaar, die buitenom vanuit het midden van het schip is 

uitgegeven.  Als we een middenbolder hebben, gaat dat goed.  We komen met weinig vaart 

aan en zorgen dat we niet of in elk geval niet te veel achteruit hoeven te slaan om de vaart uit 

het schip te halen. 

In positie 2 (Figuur 14) drukken we met zeer langzaam vooruit draaiende schroef het 

voorschip tegen de wal, waarna we de gereed liggende tros aan de wal geven om deze vast te 

zetten. Zodra de tros vaststaat, stoppen we de schroef.  Door de wind zal de kop van het schip 

nu afvallen en zal het schip in positie 3 komen te liggen.  Vervolgens kunnen we het schip 

met vooruit draaiende schroef en stuurboordroer tegen de wal drukken. 
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Wanneer we geen tros vanuit de midscheeps uitgeven, kunnen we 

ook in een voorspring gaan opvaren.  Er komt wel veel kracht op 

dit spring, zodat de kans op schade bij de boeg groter is. 

 

 

5.2.1.3 Aanmeren aan lager wal 

 

Natuurlijk hebben we het niet altijd voor het uitzoeken en zit er soms niks anders op dan aan 

lagerwal te gaan liggen.  Dat vraagt echter extra behoedzaamheid.  Zodra het schip geen of 

weinig vaart meer loopt, dreigt het te snel door de wind tegen de kant te worden gezet.  Met 

de nodige stuurmanskunst is dat evenwel te voorkomen. 

Uiteraard moeten we tijdig de stootkussens uitgehangen aan de goede kant, een klein stootje is 

dan geen ramp. 

 

 

Figuur 15: Aanmeren aan lager wal 

Schepen met een linksom draaiende schroef kunnen 

het gemakkelijkst afmeren aan de stuurboordkant. 

Wanneer het schip wat scheef naar de wal is 

gestuurd en de kop al bijna bij kade of steiger is, 

zullen we moeten achteruitslaan om het laatste 

restje vaart uit het jacht te halen. Bij dat 

achteruitslaan komt ook het achterschip naar de 

wal, zodat we prachtig langszij "gestrekt" komen 

zoals dat heet. 

 

5.2.1.4 Aanmeren met wind op kop of in de stroom 

 

Over het algemeen is het aan te raden aan te leggen met de kop op de wind. Bij het naderen 

van de wal is het jacht onder die omstandigheden beter te besturen. 

Als het maar enigszins mogelijk is, moet men eveneens meren met de kop in de stroom.  Op 

die manier kan men ook prachtig en eigenlijk met behulp van de stroom langszij komen.  Men 

stuurt het jacht enigszins scheef naar de wal en loopt dan ter hoogte van de aanlegplaats net 

zoveel vaart als de snelheid van de stroom (met een peilteken op de wal is dat gemakkelijker 

te bepalen).  Het schip wordt in deze situatie zachtjes door de stroom naar de wal geduwd.  
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Op het laatste moment geeft men even nog wat roer, naar bakboord of naar stuurboord, 

afhankelijk aan welke kant van het water men gaat meren uiteraard, en het schip komt 

gestrekt langs de kade te liggen. 

 

Figuur 16: Aanmeren tegen de 

stroom in 

Stap voor stap gaat dit zo: 

1. Eerst nemen we gas terug en regelen het aantal 

omwentelingen van de schroef, zodat we net 

"dood" varen. 

2. Vervolgens leggen we het roer bakboord, waarna 

de boeg van het schip naar bakboord zal draaien. 

3. In positie 3 leggen we het roer midscheeps. 

4. Het schip zal nu niet verder draaien, maar nog wel 

naar de wal worden gezet (inscheren). 

5. In positie 5 leggen we het roer even stuurboord, 

zodat we in positie 6 de boot vrijwel evenwijdig 

tegen de wal komen te liggen. 

6. Tijdens het uitgeven van de voortros kunnen we de kop van het schip tegen de wal 

houden, door het roer iets naar bakboord te leggen, terwijl de schroef nog steeds vooruit 

draait.  Als de voortros vaststaat, kunnen we de schroef stoppen en afmeren. 

 

5.2.2 Afmeren 

 

Wanneer je het schip onbemand achterlaat. Het schip wordt vastgelegd door middel van 

trossen of kettingen, die bevestigd worden op de kade, aan ankers of aan meerboeien. 

 

Opgelet: Wanneer je langer wegblijft moet je rekening houden met het waterverschil. 

Bijvoorbeeld: in Hasselt kan het water op 5 minuten tijd wel 75 cm dalen (afhankelijk van het 

sas). Leg de touwen dus niet te vast. Zo krijgt het schip nog enige speling. 
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5.3 Van wal steken of ontmeren 

 

5.3.1 Vooruit wegvaren 

 

5.3.1.1 Vooruit wegvaren met een rechtsom draaiende schroef ( ter info) 

 

We nemen even aan dat het jacht aan de stuurboordwal ligt en een rechtsom draaiende 

schroef heeft.  Voor het gemak laten we nu trossen, springen en invloed van wind en stroom 

buiten beschouwing.   

 

Figuur 17: Vooruit wegvaren met een rechtse schroef 

Als de keerkoppeling in de vooruit 

wordt geplaatst, zal het achterschip 

dus, zoals hiervoor werd uitgelegd, 

naar stuurboord worden geduwd en het 

voorschip naar bakboord. Het roer gaat 

ook wat naar bakboord, want dan stoot 

het achterschip tegen de kade.  Het 

wegvaren vormt vervolgens geen enkel 

probleem meer. 

 

5.3.1.2 Vooruit wegvaren met een linksom draaiende schroef ( ter info) 

 

Een beetje moeilijker wordt het als het schip in zo'n positie een linkse schroef heeft.  In de 

vooruit-stand zal het achterschip naar bakboord en het voorschip dus naar de wal worden 

geduwd. 

Weliswaar zijn dan de optredende krachten het best te overwinnen door het geven van meer of 

minder roer.  Maar het maakt toch wel iets uit of men het schroefeffect mee of tegen heeft.   

 

Dat is zeker het geval, als de wind een rol gaat spelen.  Wanneer de wind op de kade staat en 

het jacht dus aan lagerwal ligt, wordt het al moeilijker om vooruit weg te varen met een jacht 

met een linksom draaiende schroef.   
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Figuur 18: Vooruit wegvaren met een linkse schroef 

 

Om nu een jacht met een linksom draaiende schroef in een goede positie te brengen, moet je 

bij het wegvaren gebruik maken van de landvasten en de spring. 

Je moet eerst een vooral de voor- en achtertros en de voorspring wegnemen, terwijl je het 

tevoren als een dubbel genomen (5.1 Begrippen) aangebrachte achterspring nog even 

vasthoudt. Vervolgens moet je de motor in achteruit zetten waardoor het achterschip naar de 

kade zal trekken (zorg ervoor dat het stootkussen op de goede plaats hangt) en het voorschip 

naar bakboord zwenkt. Zodra die positie is bereikt moet je het achterspring losmaken en 

innemen terwijl je de motor in vooruit zet. Het jacht zal loskomen van de wal. 

 

5.3.1.3 Vooruit wegvaren met een snelle motorboot 

 

Vermits skiboten veel kleiner zijn en minder diep in het water liggen kunnen we deze 

makkelijk verplaatsen door ons af te duwen.  

Voor snelle motorboten geldt dat we ze rustig en met niet meer snelheid dan nodig is voor 

een goede bestuurbaarheid moeten uitvoeren. 

 

Bij het wegvaren van een steiger of walkant verloopt het manouver op volgende wijze: 

• Start de motor in vrijloop en neem de voortros aan boord. 

• Duw vervolgens de boeg af, maar hou het achterschip aan wal (dit kan met behulp van 

de achterste landvast, de achtertros). 

• Wanneer de hoek tussen de wal en het schip groot genoeg is haal je de achtertros weg 

en vaar je langzaam recht vooruit weg. Daarna haal je het stootkussen binnen en berg 

je dit op. 
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Figuur 19: Vooruit wegvaren met een snelle motorboot 

 

 

Praktijktip – Wegvaren bij te ondiep water 

Wanneer het water vlakbij de oever te ondiep is, moet je de skiboot eerst geheel vrij van de oever 
duwen of roeien voordat je de motor start. Soms is het mogelijk om de boeg aan wal te houden en 
het achterschip weg te duwen om vervolgens achteruit weg te varen. 

 

5.3.2 Achteruit wegvaren 

 

Vaak is het niet mogelijk om naar voren varend een kade of een steiger te verlaten. Dit is het 

geval in onderstaande gevallen: 

• als er één of meerdere schepen voor het schip liggen, 

• wanneer hevige wind het schip tegen de wal drukt. 

In dergelijke gevallen moet je achteruit varend de wal verlaten. Dit verloopt hetzelfde bij 

groten schepen als bij snelle motorboten. 

 

Figuur 20: Achteruit wegvaren 

 

1. Maak zowel de voor- en achtertros als de achterspring los. Met het dubbelgenomen 

voorspring nog vast zet je de keerkoppeling in voorruit en geef je stuurboordroer. Je 

voorschip zal tegen de wal of steiger worden gedrukt (plaats het stootkussen op de 

juiste plaats zodanig dat je je boot niet beschadigd), terwijl je achterschip naar 

bakboord word geduwd. 
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2. Als het achterschip ver genoeg van wal af is zet je de keerkoppeling in achteruit en 

neem je het voorspring in. Achteruit varend komt het schip dan vrij van de wal. 

3. Vervolgens geef je stuurboordroer zodat de boot “recht” in het vaarwater komt te 

liggen. 

4. Als laatste zet je de keerkoppeling in vooruit om de tocht verder te zetten. 

 

Figuur 21: Achteruit wegvaren (overzicht) 

 

5.3.3 Wind en stroom 

 

Bij het ontmeren kan je geconfronteerd worden met aanlandige wind, maar ook met aflandige 

wind of met wind van voren of van achteren. 

Ook de stroming kan een rol spelen. Zelfs in kanalen of in havens zoals deze van Zeebrugge 

staat bijna altijd stroom. En natuurlijk hebben we hiermee te maken op de aanlegplaatsen 

langs de rivieren. Al die situaties vragen vrijwel steeds een iets andere benadering. 

 

Het spreekt vanzelf dat een aflandige wind (hoger wal – de boot wordt weggeblazen van de 

wal) een vertrekmanoeuvre sterk vergemakkelijkt. Ook bij wind van voren of van achteren 

zijn er nauwelijks problemen, alleen de trossen en springen moeten dan in een wat andere 

volgorde worden ingenomen. Over het algemeen kunnen we stellen dat je de trossen altijd het 

eerst moeten losmaken. Het vertrekken van een kade of steiger gebeurt steeds met behulp van 

het voor- en achterspring. 

• Als de wind of stroom van voren komt moet je het achterspring vasthouden, nadat je 

de trossen en de voorspring hebt ingenomen. De kop van het schip zal dan worden 

weggeduwd, waarna je de motor maar in vooruit hoeft te zetten om weg te varen 

(Figuur 22a). 
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• Met wind of stroom van achteren neem je het voorspring als laatste in. Doordat je het 

voorspring vasthoud zal het achterschip zich van de wal verwijderen (ook zonder hulp 

van schroef of motor). Wanneer je het voorspring inneemt komt eveneens het 

voorschip van de wal los en kan je vertrekken. Indien er schepen liggen voor je boot, 

moet je achteruit varend de steiger verlaten. Pas als er voldoende ruimte is kan je het 

schip in de gewenste richting brengen (Figuur 22b). 

 

Figuur 22: Ontmeren bij wind of stroming van voor of langs achter 

5.4 Achteruit varen: een lastig manoeuvre 

 

Voor de meeste schepen, zowel voor grote boten als voor pleziervaartuigen is achteruit varen 

een lastig manoeuvre. Om recht achteruit te varen moeten we die stand van het roer zoeken, 

die het roereffect opheft. Wanneer het ons niet lukt, moeten we van tijd tot tijd de koers even 

corrigeren door met stuurboord- of bakboordroer, dit is afhankelijk van de omstandigheden, 

een stootje vooruit te geven. 

 

Figuur 23: Achteruit varen 

Wanneer we met een linksom draaiende schroef achteruit willen varen, zoals in Figuur 23 is 

afgebeeld, kunnen we dit op de volgende wijze proberen: 

1. Voordat we gestopt zijn, leggen we het schip over stuurboord gedraaid in het 

vaarwater (positie 1). Vervolgens slaan we even flink achteruit om het schip vaart over 

de achtersteven te geven met wat bakboordroer. 
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2. In positie 2 heeft het schip vaart over de achtersteven gekregen, waarna we wat "gas" 

terugnemen. Door het vaardlopen kunnen we nu het schip enigszins sturen met roer 

(positie 3). 

3. Als het schip niettegenstaande bakboordroer toch de wal inloopt, geven we even een 

stootje vooruit met stuur boordroer (positie 4). 

4. in positie 5 wanneer het schip nog geen vaart over de voorsteven loopt, zetten we de 

schroef weer op achteruit en het roer naar bakboord om verder achteruit te varen, 

enz... 

 

5.4.1 Effect van de wind 

 

Achteruit varen tegen de wind in zal over het algemeen goed mogelijk zijn, terwijl achteruit 

varen met de kop van het schip op de wind vaak onmogelijk is. Het achterschip trekt namelijk 

tegen de wind in. Tijdens het achteruit draaien is het effect van de wind vaak veel sterker dan 

het effect van de schroef. 

 

Figuur 24: Achteruit varen onder invloed van wind 

 

 

Sleutelbegrippen 

Aanmeren  

Achterspring 

Achtertros 

Afmeren 

Landvasten 

Ontmeren 

Van wal steken  

Voorspring 

Voortros  
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Studievragen 

1. Wat is het verschil tussen aanmeren en afmeren? 

2. Teken: aanmeren met een linksdraaiende schroef – aanmeren met een rechtsdraaiende 

schroef. 

3. Leg uit: aanmeren aan hoger wal met de kop in de wind 

4. Waarom kan je best aanmeren aan hoger wal? 

5. Hoe leg je aan met de kop in de stroom? 

6. Leg uit: achteruit wegvaren met een snelle motorboot. 

7. Bij het afmeren kan je geconfronteerd worden met wind van voor of van achter. Hoe ga je 

dan te werk? 

8. Wat is het simpelst? Achteruit varen met wind op kop of met wind van achteren. 

9. Indien je niet enkel met de motor kan vertrekken door de wind of stroom of plaatsgebrek, 

welke hulpmiddelen gebruik je dan? 
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Deel 2 Trekken van waterskiërs 
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Hoofdstuk 1 Varen met een boom 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de voor- en nadelen te kennen van het varen met een boom; 

• te weten hoe de boot zal reageren wanneer je start met een boom; 

• te weten langs welke kant je best kan draaien; 

• te weten wat de voor- en nadelen zijn van een korte touw. 

 

1.1 De boom 

 

 

Figuur 25: De boom 

De "boom" is een soort baar die dwars op de skiboot met een 

klem bevestigd is aan de skimast en op zijn plaats wordt 

gehouden door kabeltjes of touwen naar de boeg van de boot. 

Vermits deze boom dwars over de zijde van de boot loopt, 

heeft deze een bepaalde afstand t.o.v. het wateroppervlak, 

namelijk 80 cm (variabel is naargelang men vaart). 

 

1.1.1 Veiligheid  

 

Leg de boot nooit aan de steiger of aan een boei zonder eerst de boom te demonteren. Het is 

een slecht zichtbare hindernis. 

Kies ook nooit een te smal vaarwater. Wanneer de boom gemonteerd is, is je boot al snel 2,50 

meter breder, waardoor de kans om iets te raken groter wordt. 

Neem liever telkens de tijd om de boom te demonteren. Sommige modellen bestaan uit twee 

delen. Demonteer dan enkel het eerste deel. Koppel hierbij eerst de kabels vooraan af en 

bevestig ze aan de skimast of zet je voet er op. Zo ben je dit deel niet kwijt wanneer je dit laat 

vallen in  het diepe water. 
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1.1.2 Aan welke kant plaatst men de boom? 

 

Aan welke zijde de boom gemonteerd wordt hangt af van de persoonlijke voorkeur van de 

piloot en trainer. Meestal geniet bakboord de voorkeur omdat de trainer dan kan plaats nemen 

op de passagierszetel en zowel in spreek- als gebarentaal instructies kan geven aan de skiër. 

Vermits de trainer korter bij is zal hij sneller het vertrouwen van de skiër winnen. 

 

1.1.3 Gewichtsverdeling in de boot 

 

 

Figuur 26: gewichtsverdeling in de 

boot 

Bij het gebruik van een boom is het zeer belangrijk 

de gewichtsverdeling in de boot zelf na te gaan. 

Wanneer iedereen aan de kant van de boom gaat 

zitten zal de boot naar de kant van de boom kantelen, 

waardoor de boom te laag komt voor de skiër  

(Figuur 26-1).  

Omgekeerd, wanneer iedereen achter de piloot 

plaatsneemt zal de boot naar de andere kant hellen 

waardoor de boom omhoog komt. In dit geval kan de 

skiër misschien niet meer bij de boom komen  

(Figuur 26-2). 

1.2 Varen met een skiër 

 

Varen met een skiër aan de boom vereist speciale aandacht. Enkel ervaren piloten mogen 

varen met een boom. Van zodra de skiër de boom vastgrijpt, ben je beperkt in het 

manoeuvreren.  

De skiër veroorzaakt bij het vertrek een grote weerstand, 

waardoor tegensturing noodzakelijk is. Deze tegensturing 

mag bij veilig vaarwater overdreven zijn, omdat dan de boom 

zich dan vlugger opricht t.o.v. het watervlak.   

Bij de aankomst doen we juist het tegenovergestelde. Houdt 

er dus wel rekening mee dat de beweeglijkheid van de boot 

erg beperkt wordt. 

 

Figuur 27: Start aan de boom 
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1.2.1 Recht varen 

 

Bij de start zal de boot de neiging hebben in de richting van de skiër te gaan. Dit komt omdat 

de skiër nog volledig in het water zit en hij dus veel weerstand biedt. Het wegtrekken van de 

boot varieert naargelang het gewicht van de skiër en al naargelang de beoefende discipline. 

Eens de boot planeert en de skiër zich op het water begeeft zal de weerstand verminderen. 

De piloot moet zich hiervan bewust zijn en weten hoe hij hierop moet inspelen, tegensturing 

is hier dus noodzakelijk. 

 

1.2.2 Draaien 

 

Kies indien mogelijk altijd de buitenbocht. De boot zal zich leggen in de draai. Hiermee 

bedoelen we dat wanneer de boot naar de kant van de boom draait, hij langs daar zal hellen 

waardoor de boom naar beneden zal bewegen. Dit maakt dat de skiër met zijn handen te laag 

komt te zitten met een val als gevolg (Figuur 26-1). 

Wanneer de boot de buitenbocht neemt (weg van de boom) zal de boot naar de andere kant 

hellen en zal de boom omhoog gericht worden (Figuur 26-2). Ook dit is niet ideaal, maar de 

skiër zal nu wel kunnen blijven staan.  

 

Versnel nooit in de bocht wanneer je gebruik maakt van de boom. Wanneer je de buitenbocht 

neemt zal de boom in de draai een grotere draaicirkel meekrijgen dan de boot zelf. Het 

resultaat hiervan is een versnelling die de skiër meestal niet kan houden. 

 

1.3 Het korte touw 

 

Figuur 28: Het korte 

touw 

 

Hiermee bedoelen we dat een kort touwtje achteraan de boom 

wordt vastgemaakt. Hierdoor heeft de skiër nog stabiliteit van de 

boom, maar heeft hij toch al het gevoel van het skiën aan het 

touw. 
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Als piloot moet je er wel van bewust zijn dat de skiër zich nu korter bij de boot kan begeven 

dan wanneer hij zich aan de boom vastheeft. Met andere woorden, de skiër kan zelf zijn koers 

bepalen. Bij het draaien moet de skiër voldoende afstand nemen van de boot. Zijn aandacht 

wordt er wel op gevestigd door de spray van de boot die naar hem gericht wordt. 

 

1.4 Besluit 

 

Met een boom varen is dus niet zo eenvoudig als het lijkt, alhoewel het voordeel van de skiër 

niet te verloochenen is. 

Elke fout van de piloot loopt bijna fataal af omdat de boom juist een hulpmiddel is om iets 

nieuw te leren. 

 

Wanneer je dus vaart met een boom hou je rekening met onderstaande punten: 

• Vaar zo recht mogelijk 

• Maak geen korte bochten wanneer er iemand aan de boom staat (indien dit toch 

noodzakelijk is, draai dan weg van de boomkant) 

 

 

Sleutelbegrippen 

Boom  

Gewichtsverdeling 

Korte touw 

 

Tegensturing  

 

 

 

Studievragen 

1. Hoe moet je vertrekken met een boom? 

2. Naar welke kant draai je best wanneer je vaart met een boom? 

3. Welke risico’s zijn verbonden aan het varen met een boom? 
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Hoofdstuk 2 Starten en stoppen 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten hoe je een gevallen skiër moet oppikken, rekening houdend met wind en stroming; 

• te weten hoe je een gevallen skiër moet oppikken met een boom. 

 

Afhankelijk van de start (diepwaterstart of steigerstart) moet het touw anders aangespannen 

worden. Maar het moeilijkste deel van de start is het bovenhalen van de skiër/rider. De 

gashendel moet zodanig bediend worden dat het bijna vanzelfsprekend is dat de skiër/rider uit 

het water komt. Wanneer je teveel gas geeft en daarna loslaat zal de skiër een schok krijgen 

en toch nog vallen. Je moet als piloot geleidelijk gas geven zodanig dat je skiër in een 

vloeiende beweging uit het water kan komen. 

 

2.1 Diepwaterstart 

 

Na voorgaande controle van oliestand, benzine en eventuele waterinsijpeling in de boot wordt 

de motor gestart en enkele minuten opgewarmd. 

De boot wordt ietwat van de kant geduwd of gevaren en wacht tot de skiër te water gaat. Deze 

zal een reddingsvest met voldoende drijfvermogen dragen. De bijzitter werpt de hendel van 

zodra de skiër zijn ski’s heeft aangetrokken, terwijl de boot zich zeer langzaam in beweging 

zet om de treklijn aan te spannen. De piloot en de co-piloot moeten aandachtig opletten dat 

het touw niet in de war is en er zich knopen of lussen in zouden vormen. Hij moet 

onmiddellijk kunnen stoppen want de mogelijkheid bestaat dat er een lus rond de hand of het 

lichaam van de skiër gevormd wordt, wat zware kwetsuren kan veroorzaken. 

 

Indien alles in orde is en het touw volledig is aangespannen, zal de skiër met luide stem “ja” 

roepen. Geen enkele piloot mag vertrekken zonder akkoord van zijn skiër. Dit is de allereerste 

vuistregel van veilig varen voor een skiër!!!  

Na akkoord zal de piloot vrij langzaam (naargelang van de ervaring van de skiër) zijn skiër 

boven water trekken. 
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2.2 Steigerstart 

 

    

Figuur 29: Steigerstart met 2 ski's 

 

Bij een steigerstart is de timing van vertrek zeer belangrijk: 

• Wanneer de piloot te langzaam vertrekt zal de skiër in het water zakken. 

• Wanneer de piloot te snel vertrekt, wordt de skiër uit zijn ski’s getrokken. 

 

 

Praktijktips  

Onthoud dat het veiliger is om een skiër eerder te traag dan te snel van een steiger te laten 
vertrekken. Bij een te snelle start wordt de skiër over kop getrokken met een mogelijke val op eigen 
ski’s als gevolg. Bij een trage start zakt hij in het water en krijgt hij bijna een normale 
diepwaterstart. 

 

Bovendien mag de piloot pas vertrekken wanneer het touw bijna gespannen is: 

• Wanneer de piloot te vroeg vertrekt krijgt de skiër een te grote snok. 

• Wanneer de piloot te laat vertrekt is de skiër reeds in het water gezakt. 

 

2.3 Terugkeren naar de startsteiger 

 

Ook dit werd reeds besproken in de cursus initiator waterski (Veiligheidsaspecten van het 

varen - hoofdstuk 2: bootbesturen voor waterskiën). 
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2.4 Oppikken van een gevallen skiër 

 

In de cursus “Initiator waterski” werd de normale procedure voor het oppikken van een 

gevallen skiër reeds besproken. Hier werd echter geen rekening gehouden met invloed van: 

• wind 

• stroming 

• omstandigheden van het water (golfslag) 

 

 

Bij het oppikken van een gevallen skiër moet men rekening houden met … 

• Benader de gevallen skiër steeds langs stuurboord. 

• Als piloot moet je de gevallen skiër steeds kunnen zien. 

• Opgelet voor het skitouw. 

 

Nog even herhalen: 

Wanneer de skiër valt moet je als piloot 

onmiddellijk je snelheid verminderen tot op 

traagloop om vervolgens terug te varen naar je skiër. 

Je moet de gevallen skiër altijd benaderen langs 

stuurboord (zo kan je steeds je skiër blijven zien). Je 

voert op zeer trage snelheid een “S”-beweging uit 

achter de skiër zodat het touw tot bij de skiër komt. 

De skiër moet dan het touw over het hoofd tussen 

hem en de boot nemen en door de handen laten 

glijden tot hij de hendel beet heeft. Als hij klaar is 

roept hij “ja” en de startprocedure kan opnieuw 

aanvangen. 

 

 

Figuur 30: oppikken v/e gevallen skiër 

– normale procedure 

 

2.4.1 De wind 

 

Eerst en vooral moet je weten dat de wind ervoor kan zorgen dat zowel de gevallen skiër als 

de boot kunnen wegdrijven. Uiteraard niet in dezelfde mate. Vermits de boot een veel grotere 

oppervlakte heeft dan de skiër, die juist boven het wateroppervlak uitkomt, zal de boot veel 
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meer wind vangen en dus ook sneller afdrijven. Hij zal zich dus ofwel snel naar de skiër toe of 

van de skiër weg bewegen. 

Als piloot moet je er steeds op letten dat wanneer je stilligt de boot nooit over de skiër kan 

worden geblazen. 

 

2.4.1.1 Wind tegen (op kop) 

 

 

Figuur 31: Oppikken v/e gevallen skiër 

- wind op kop 

1. Wanneer de skiër valt moet je onmiddellijk gas 

minderen. 

2. Vervolgens vaar je terug naar de skiër (je zal nu 

wind mee hebben) en passeer je hem langs 

stuurboord. 

3. Tot slot blijf je naast de skiër liggen (wanneer je 

boven de skiër blijft stilliggen zal je sneller 

afdrijven en heb je kans dat je over je skiër 

wordt geblazen). Je kan de boot gemakkelijk 

naast de skiër ter plaatse houden door telkens 

kort in en uit te schakelen (geen gas geven). 
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2.4.1.2 Wind mee 

 

Figuur 32: Oppikken v/e gevallen skiër 

- wind mee 

1. Net zoals hierboven beschreven moet de piloot 

onmiddellijk gas minderen wanneer de skiër 

gevallen is en zich draaien in de richting van de 

skiër (tegen de wind in). 

2. Je moet de skiër langs stuurboord passeren, 

maar voldoende afstand nemen wanneer je 

achter de skiër doorvaart.  

Stel dat je over het touw vaart of een defect 

krijgt kan je de boot niet meer besturen. 

Wanneer je dan te kort bij de skiër ligt kan de 

boot over de skiër worden geblazen. 

3. Ook hier blijf je naast de skiër stilliggen, maar je 

moet veel sneller handelen want het is zeer 

moeilijk om hier te blijven stilliggen. De wind 

zal je steeds naar voor duwen en in achteruit is 

de boot bijna niet bestuurbaar. Je zal dus 

wegdrijven. 

 

2.4.2 De stroming 

 

Net zoals bij wind zal de boot eveneens afdrijven wanneer er teveel stroming is. Als piloot 

moet je hiervan profiteren. 

 

2.4.2.1 Stroming mee 

 

Stroming mee is te vergelijken met wind mee. Je zal eveneens een “S-vorm” maken waarbij je 

de skiër zal passeren aan stuurboord. 
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Figuur 33: Oppikken v/e 

gevallen skiër - stroming mee 

Het enige grote verschil is dat je niet naast de skiër mag 

blijven stilliggen omdat je zo toch nog de kans hebt om 

tegen de skiër te komen. 

Het best is dat je voorbij je skiër vaart en enkele meters 

ervoor blijft stilliggen. Op deze manier zullen de boot en de 

skiër steeds dezelfde richting uitgaan. 

 

 

Opgelet 

Eens je klaar bent om te vertrekken zal je al een stuk 
verder liggen door de stroming, waardoor je andere 
obstakels kan tegenkomen (vb: hout). 

In geval van nood moet je de skiër aan boord nemen, 
het touw oprollen en je verplaatsen. 

 

 

2.4.2.2 Stroming tegen (op kop) 

 

 

Figuur 34: Oppikken v/e 

gevallen skiër - stroming tegen 

Wanneer je een skiër moet oppikken tegen de stroom in, 

draai je best langs stuurboord. Dit omdat wanneer je langs 

bakboord draait om vervolgens een “S” te maken, je de 

skiër zal passeren. Wanneer je op dat moment een defect 

krijgt, is er kans dat je over de skiër komt (Figuur 35).  

Indien je langs de andere kant 

draait kan de stroming je nooit 

over de skiër sturen. 

 

Vaar vervolgens rond de skiër en 

ga ervoor liggen op een veilige 

afstand met de neus in de 

stroming. Zo kan je de boot best 

op zijn plaats houden. Het 

skitouw zal door de stroming 

vanzelf bij de skiër komen. 

 

Figuur 35: Fout 
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2.4.3 Omstandigheden van het water 

 

Wanneer de wind toeneemt, waardoor de korte golven te hoog komen en ze in de boot slaan, 

moet je als piloot de skiër in de boot nemen en de sportactiviteit staken. 

Een ervaren piloot kan rekening houden met de golven en deze ontwijken, maar hierdoor 

heeft hij minder aandacht voor de skiër. 

 

 

Opgelet 

Op sommige watervlakken staat zelfs in de reglementen beschreven dat bij ruw water het 
waterskiën verboden is. 

 

 

2.4.4 Een gevallen skiër oppikken met een boom 

 

Wanneer je vaart met een boom  zal je dezelfde 

problemen ondervinden als hierboven reeds 

weergegeven. Een bijkomend probleem (wanneer 

de boom gemonteerd is aan bakboord) is dat je 

naast de skiër moet komen stilliggen zodanig dat de 

boom aan de kant van de skiër komt. 

 

Je zal net zoals hierboven beschreven een S-vorm 

maken, maar in plaats van achter de skiër door te 

varen zal je een lus maken om langs de andere zijde 

naast de skiër komen te liggen. 

 

 

Figuur 36: Oppikken v/e gevallen skiër - 

met een boom 

 

Figuur 37: Oppikken v/e 

gevallen skiër - met een 

boom 

 

Een ervaren piloot zal weten dat het aangeraden is om scheef (+/- 

30° t.o.v. de vaarlijn) naast de skiër te gaan liggen. Tegen dat de 

skiër de boom vastheeft en klaar ligt om te vertrekken, zal hij de 

boot in de goede lijn gebracht hebben om aan te zetten. 
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Figuur 38: Oppikken v/e gevallen 

skiër - met een boom 

Een ervaren piloot zal zijn bocht anders nemen. Hij zal 

de skiër langs bakboord passeren, maar dit is veel 

gevaarlijker omdat je als piloot je skiër niet kan zien 

wanneer je deze te kort nadert.  

Deze manier van varen wordt dus afgeraden. 

 

 

Studievragen 

1. Teken: een gevallen skiër oppikken met wind op kop / wind mee. 

2. Waarom moet je bij stroming mee voor de skiër gaan liggen en niet ernaast? 

3. Bij stroming tegen vaar je niet de gebruikelijke S-bocht wanneer de skiër valt. Waarom niet? 

4. Hoe benader je een gevallen skiër met de boom aan bakboord? 
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Hoofdstuk 3 Varen met gevoel 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten hoe de piloot moet varen om het beste vaarwater te verkrijgen. 

 

Voor het varen hebben we één gouden regel: “Vaar zo recht mogelijk”. Het parcours moet zo 

lang mogelijk zijn zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Bochten zijn noodzakelijk 

en kunnen links of rechts genomen worden, afhankelijk van de boot en de skiër. Ook de boom 

zal de richting van de draaicirkel bepalen (zie eerder in deze cursus). 

Maar de draaicirkel moet zo groot mogelijk gemaakt worden, want hoe groter de draaicirkel 

hoe gemakkelijker voor de skiër om te volgen. 

 

3.1 De halterkoers 

 

Om het watervlak optimaal te houden voor de skiër moet je als piloot een bepaalde route 

varen. Deze is afhankelijk van de constructie van de dijken en de oevers van het watervlak. 

Met een halterkoers varen bedoelen we dat de piloot na een halve draai dwars door de eigen 

golfslag moet om terug in zijn eigen spoor te komen.  

 

Figuur 39: een halterkoers varen 

 

Om zo weinig mogelijk golven te maken en zo snel mogelijk in een recht lijn te komen liggen 

kan je de bocht ook iets anders nemen (Figuur 40). 
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Figuur 40: Een halterkoers varen om zo snel mogelijk in een rechte lijn te komen 

 

Voordat je in de draai komt moet je als piloot in je achteruitkijkspiegel de positie van de skiër 

controleren. 

• Zit de skiër aan de binnenkant van de bocht buiten de hekgolf, dan zal hij een slappe 

koord krijgen om vervolgens een snok te moeten incasseren wanneer het touw zich 

terug opspant. Het zou ook kunnen dat hij wegzakt in het water, waardoor hij zal 

vallen. 

• Indien de skiër zich buiten de hekgolf aan de buitenzijde van de bocht bevindt wordt 

door de middelpuntvliegende kracht de snelheid van de skiër opgevoerd. Wanneer hij 

valt bij deze snelheden zal hij veel kans op kwetsuren hebben. 

 

De snelheid moet aangepast worden aan de skiër. Dit hangt af van het gewicht van de skiër, 

de ski’s, het wateroppervlak,… Een ervaren piloot werkt hier op gevoel en het geluid van de 

motor. Voorbeeld: wanneer de skiër uit het water wil komen moet je er als piloot voor zorgen 

dat het water breekt ter hoogte van de tenen van de skiër. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Binnenkant bocht  

Buitenkant bocht 

Halterkoers 

 

Middelpuntvliegende kracht 

 

 

 

Studievragen 

1. Waarom vaar je een halterkoers? 

2. Wat moet de piloot doen voor hij de bocht in zal draaien en hoe pas je best de snelheid aan, 
aan de skiër? 
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Deel 3 Varen voor disciplines 
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Hoofdstuk 1 Varen voor wakeboarden 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te begrijpen hoe er moet worden gevaren voor een wakeboarder; 

• een double up te kunnen varen; 

• te weten hoe je het watervlak ideaal moet houden; 

• te weten wat de ideale snelheid is voor een wakeboarder. 

 

1.1 Boot 

 

In het wakeboarden maakt men gebruik van waterzakken om de gewichtsverdeling van de 

boot te veranderen en zo een grotere golf te creëren. Hoe dieper de boot achteraan in het water 

ligt, hoe groter de hekgolf en hoe hoger de rider dus zal kunnen springen. 

 

1.2 Double up 

 

Dit is een fenomeen dat ontstaat wanneer de boot een grote bocht maakt om vervolgens zijn 

eigen golven te kruisen en een zogenaamde dubbele golf creëert. Tot soms zelf drie keer zijn 

normale grootte, waardoor de wakeboarder veel hoger kan springen en daardoor dus meer tijd 

krijgt om zijn figuur uit te voeren. 

 

Als piloot kan je een double up rechts of links varen. Dit wordt bepaald door de bocht die je 

beschrijft vooraleer je je golven gaat kruisen. We gaan ervan uit dat de rider de double up 

heelside gaat nemen (dit is echter niet altijd het geval) dus voor een regular rider is dit een 

rechtse double up, terwijl een goofy rider een linkste double up gaat nemen. 
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Figuur 41: Double up (links & rechts) 

 

Je kan een double up op drie verschillende manieren varen. Afhankelijk van de hoek die je 

maakt met de boot op de aankomende golven maak je een open, gesloten (zie onderstaande 

figuur) of 90° (zie voorgaande figuur) double ups. 

 

Figuur 42: Open en gesloten double up 

 

Wanneer je een open double up vaart, ga je iets minder hoog maar kan je wat meer afstand 

bereiken als rider, ook is de spanning op het touw niet zo hard aangezien je op een minder 

steile golf aankomt. Als piloot zorg je dat je bocht wat groter en verder is zodat je de hoek 

groter kan maken (zie tekening). Gesloten double ups zijn dan natuurlijk net het omgekeerde. 

Hier maak je de hoek kleiner en ga je grotere, steilere golven maken. Dit zorgt ervoor dat je 

als rider enorm hoog springt en vooral aan het begin van je sprong er veel spanning zal zijn op 

je touw. Een double up 90° varen komt het meest voor. Niet te veel spanning op het touw en 

een hogere sprong.  

 



 

Module 2 – Trekken van waterskiërs – De Rooster N., Mens W. et al. – Juli 2010 57 

Om na de double meteen je run verder te kunnen zetten moet je ervoor zorgen dat je geen 

rollers in je vaarlijn stuurt. Concentreer je dus op de rechte lijnen die je reeds gevaren hebt en 

zorg ervoor dat je nooit dwars op die lijnen komt te varen. Dit wordt duidelijk aan de hand 

van onderstaande tekening 

 

 

Figuur 43: Double up 

 

1.3 Snelheid 

 

Een juiste snelheid aanhouden vraagt veel concentratie. Zet je daarom in een zo relaxed 

mogelijke positie. Stel je stoel in op de gewenste hoogte en afstand tot het stuur. Je rechterarm 

moet rusten op de armsteun achter de gashendel, zodat ook deze ontspannen kan blijven 

liggen. De gashendel hou je vast tussen duim en wijsvinger. Wanneer je volledige vuist rond 

de hendel zit zal het veel moeilijker worden om kleine aanpassingen te maken. Geef kleine 

rustige tikjes voorwaarts of achterwaarts om de snelheid zo constant mogelijk te maken. 

 

De ideale snelheid voor een wakeboarder ligt tussen 30 en 42 km/uur. 

 

1.4 Recht varen 

 

Zorg ervoor dat je altijd in een rechte lijn vaart. Doe je dat niet, dan veranderd de golf 

constant van vorm, wat voor de rider zeer moeilijk is en zware valpartijen kan veroorzaken. 

Fixeer je op een punt aan de horizon en vaar in een rechte lijn die richting uit. 
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1.5 Hou je neus droog 

 

Niet die van jou, maar wel die van de boot. Dit fenomeen komt vaak voor bij wakeboarden.  

Je boot is veelal zwaar geladen om grotere golven te maken. Maar wanneer je rider valt moet 

je draaien en diezelfde golven kruisen. Soms komt het dan voor dat de boeg van de boot in het 

water gaat duiken.   

Om dit niet te laten gebeuren doe je best het volgende: 

Wanneer je de rider ziet vallen, stop met gas geven en draai tegelijk je stuur naar links. 

Wanneer je boot stilvalt draai je je stuur volledig naar rechts en je zal zien dat de golven 

volledig verdwenen zijn.      

 

 

Sleutelbegrippen 

Double up Waterzakken  

 

 

Studievragen 

1. Beschrijf hoe je een double up moet varen. 

2. Wat is de ideale snelheid voor een wakeboarder? 
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Hoofdstuk 2 Varen voor slalom 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten aan welke snelheid je moet varen voor een slalomskiër; 

• het  principe kennen van het zero off systeem; 

• te weten hoe de piloot moet varen om zo recht mogelijk te varen en zo weinig mogelijk 

golven te maken; 

• te weten hoe je de skiër terug moet afzetten na zijn parcours. 

 

Voor alle onderdelen van het klassiek skiën geldt dezelfde regel. Vaar zo recht mogelijk, 

probeer een constante snelheid aan te houden en vermijd golven te maken in het skiparcours. 

 

2.1 Constante snelheid 

 

Om te slalommen zijn geen grote snelheden vereist. De snelheid voor een beginneling is 

afhankelijk van het gewicht, maar dit schommelt bij volwassen personen tussen 30 en 40 

km/uur. Bij kinderen kan 20 à 25 km/uur al volstaan. 

Voor ervaren skiërs varieert de snelheid. In de slalompiste is de minimum snelheid 37 km/uur, 

terwijl de maximumsnelheid van competitieskiërs 58 km/uur bedraagt. 

 

De piloot moet er ook voor zorgen dat de snelheid constant blijft. De toleranties zijn zeer 

klein. De snelheid moet de gevraagde snelheid zijn en niet 1 km/uur hoger. Tijdens 

wedstrijden maakt men gebruikt van het zero off systeem (vroeger perfect pass). Hierdoor 

vaart men met zekerheid aan een constante snelheid. 

 

Zero Off is een GPS-snelheid-controle systeem, dat uitsluitend is gebaseerd op de input van 

satellieten en het motor management systeem. 

Hij houdt rekening met de stroming van het water en de wind, met het gewicht en de 

trekkracht van de skiër en het gewicht van de bemanning. 
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Figuur 44: Zero off systeem 

U hoeft enkel de gewenste snelheid aan te geven en de 

gashendel open te zetten. Hierdoor kan dit systeem zelf 

de snelheid controleren en bijsturen (gas geven 

wanneer er tegenwind is of wanneer de skiër hard aan 

het touw trekt of juist gas minderen wanneer je 

stroming mee hebt)Je moet echter wel alvorens in de 

piste te gaan deze ijken. Hiermee bedoelen we dat je de 

coördinatiepunten van de ingangs- en uitgangsboeien 

moet vastleggen. 

 

2.2 Vaar zo recht mogelijk 

 

In een slalombaan moet de piloot erop letten dat hij altijd zo recht mogelijk vaart en in het 

midden van het botenkanaal. Hiervoor kan de piloot bij het naderen van de piste, zich best 

richten op het midden van de ingangspoort, terwijl hij ook het einde van de piste in het oog 

houdt. De boot zou minstens een 70-tal meter voor de ingangspoort een rechte lijn moeten 

aanhouden (nooit in een boog de slalompoort binnenvaren) zodat de skiër zich goed kan 

oriënteren op de poort.  

 

 

Tip voor de piloot 

Wanneer je door de poort bent, kan je in je achteruitkijkspiegel naar het schroefwater van de boot 
kijken. Dit moet zich in het midden tussen de boeien bevinden. 

 

Wanneer de boot door de poort gaat moet je je voorbereiden op de eerste “cut” van de skiërs. 

Als piloot voel je de trekkracht van het snijden van de skiër, waardoor de boot naar links 

getrokken wordt. Je dient hierop te reageren en de boot lichtjes naar recht bij te sturen. Indien 

de skiër naar de overzijde snijdt, naar zijn eerste boei, zal de boot naar rechts getrokken 

worden en moet je opnieuw bijsturen. Het doel is om de boot in het midden van de baan te 

houden. 

Hoe trager de boot gaat (37 km/uur), hoe moeilijker de piloot in een rechte lijn kan blijven. 

De skiër trekt immers te hard aan de boot, waardoor deze uit richting wordt getrokken. Hoe 

hoger de snelheid (55-58 km/uur), hoe gemakkelijker de boot rechtdoor gaat. 
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2.3 Vermijd golven te maken 

 

Bij het uitvaren van de slalombaan dien je ook een recht pad te volgen met aansluitend een 

draai, waarbij de golven niet terug in de baan kunnen rollen. 

 

Om zo weinig mogelijk golven te maken en zo snel mogelijk terug in een rechte lijn voor de 

piste te komen liggen maakt de piloot gebruik van een halterkoers (Figuur 40). 

 

Indien de skiër zijn volgende piste aan een kortere touwlengte moet skiën, zal de piloot de 

skiër na de doortocht te water laten. Onderstaande tekening geeft weer hoe een drop off wordt 

uitgevoerd. 

 

Figuur 45: Drop off 

 

 

Sleutelbegrippen 

Drop off Zero off systeem  

 

 

Studievragen 

1. Aan welke snelheid je moet varen voor een slalomskiër? 

2. Hoe werkt het zero off systeem? 

3. Hoe moet de piloot draaien bij het uitkomen van de piste? 

4. Hoe moet je de skiër te water laten en wanneer? 
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Hoofdstuk 3 Varen voor figuren 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten hoe je moet varen voor een figuurskiër (aan welke snelheid); 

• te weten hoe je moet varen tijdens de wedstrijd en hoe de boeien liggen. 

 

3.1 Constante snelheid 

 

Varen voor figuurskiërs lijkt gemakkelijk, maar dit is zeker niet zo. Bij het optrekken moet je 

zo snel mogelijk de gevraagde snelheid zien te bereiken. Maar je mag niet te snel optrekken, 

want snelheid verminderen gaat niet zo vloeiend als bijvoegen. 

Bij het slalommen en springen weet de piloot ongeveer wanneer de skiër zal trekken, maar bij 

het figuren is dit afhankelijk van de figuur die wordt gemaakt. Indien je als piloot geen 

snelheid zou bijgeven, zal de skiër in de problemen komen op het einde van de figuur daar hij 

te diep wegzakt in het water. In een wedstrijd mag de snelheid niet meer dan 1 km/uur 

schommelen. Een goede figuurskiër voelt al het verschil vanaf ¼ km/uur. 

Ook in figuren maakt men gebruik van het zero off systeem. De snelheid zal nauwkeurig zijn 

tot 1/10 km/u. 

 

Een figuurskiër voelt zich het comfortabelst aan een snelheid van 20-30 km/uur. 

 

3.2 Vaar zo recht mogelijk 

 

Net zoals bij het slalommen moet je als piloot ook hier zo recht mogelijk varen.  

Wanneer je moeilijkheden hebt met recht varen kan je een tape aanbrengen op je dashboard. 

Deze kan je gebruiken als “vizier” naar een richtpunt (op de oever, een boei,…) voor je. Je zal 

onmiddellijk zien wanneer je boot scheef trekt. 

 

Je zal ook beter in lijn blijven wanneer de boot vlak op het water ligt en hij twee gelijke 

golven trekt. Dit kan je bekomen door te werken met gewichten. 



 

Module 2 – Trekken van waterskiërs – De Rooster N., Mens W. et al. – Juli 2010 64 

3.3 Het figuurparcours 

 

Figuur 46: Figuurparcours 

 

Zoals te zien in bovenstaande figuur moet ook hier de piloot rekening houden met boeien. 

Voor de 50-meter boei kan de skiër zijn snelheid nog wijzigen. Na deze boei moet de snelheid 

constant blijven. 

En eens de skiër en ingangspoort bereikt mag hij beginnen aan zijn figuurparcours. 20 

seconden na het maken van de eerste beweging eindigt zijn doorgang. Dit kan echter niet 

worden aangegeven met boeien. 
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Hoofdstuk 4 Varen voor springen 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten hoe je het best vaart voor een beginneling en hoe je moet opbouwen; 

• te weten aan welke snelheid je ongeveer moet varen voor schansspringers; 

• te weten tussen welke boeien je moet varen tijdens een wedstrijd. 

 

Het is bij het varen voor springers van groot belang dat de skiër je vertrouwt. Hij moet 

overtuigd zijn van uw bekwaamheid. 

 

4.1 Varen voor beginnende skiërs 

 

Bij een beginneling heeft de piloot twee verantwoordelijkheden. Eerst en vooral moet je als 

piloot zo varen dat je de skiër helpt bij het springen, daarnaast moet je zo vlug mogelijk 

terugkeren bij een val. 

Om een beginnende skiër te helpen bij het springen moet je rekening houden met een  paar 

punten. 

 

Tijdens de eerste tientallen sprongen van een beginneling zal je tussen de schans en het 

botenkanaal varen zodat hij niet zoveel spanning op de touw voelt. Geleidelijk aan zal je 

korter bij het botenkanaal varen om vervolgens in het kanaal, maar volledig tegen de 

binnenste boei te varen. Het is wel belangrijk dat je een recht pad volgt. 

 

Je kan de snelheid aanpassen aan de skiër door: 

• een paar km/u vertragen kan het slippen op de schans voorkomen, 

• een paar km/u versnellen kan harde landingen gemakkelijk maken. 
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4.2 Varen voor gevorderde skiërs 

 

Net zoals bij de andere disciplines moet ook hier de piloot aan een contante snelheid varen 

(zero off systeem). Deze wordt bepaald door de skiër. De ideale snelheid voor schansspringers 

ligt tussen 45 en 57 km/u. 

Voor de gevorderde skiërs moet je er altijd op letten dat je op de gevraagde afstand in het 

bootkanaal vaart. Binnen het bootkanaal zijn er verschillende routes. 

 

Figuur 47: Vaarlijnen voor schansspringen 

De skiër kan behoorlijk aan de boot trekken, zodat je ook hier moet compenseren om de boot 

op het rechte pad te houden. 

Als piloot moet je ook altijd uitkijken naar de golven die zich voor de schans bevinden. Laat 

de skiër in geen geval over de schans gaan als er geen water op de schans is of als er golven of 

terugslag is in het springparcours. 

Zeker op een klein watervlak, waar je geen verre aanloop naar de schans hebt, is het 

belangrijk dat je bij het terugvaren de snelheid verlaagt en met de boot het skiërspad volgt 

zodat de golven zeker weg zullen zijn wanneer je terugkeert naar de schans. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Schans 

Small split 

Split 

Springparcours 

Two feet wide split 

Wide split 

 

 

Studievragen 

1. Hoe moet je een beginneling begeleiden om hem over de schans te trekken? 

2. Aan welke snelheid moet je varen voor schansspringers? 

3. Teken een springparcours. 
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Hoofdstuk 5 Varen voor blootvoeten 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de snelheid aan te passen aan de leerling en het onderdeel; 

• te weten hoe je moet starten voor een blootvoeter. 

 

Varen voor deze discipline is de beste leerschool, golven zijn fataal en de juiste snelheid is 

van aller grootste belang. De concentratie van de piloot moet dan ook optimaal zijn.  

De fouten die de piloot hier maakt resulteert in slecht vaarwater, waardoor de skiër de 

trainingen van nieuwe zaken kan staken. 

 

5.1 De boot 

 

Blootvoeten kan achter elke boot die voldoende snel gaat. Zo ligt de snelheid voor het 

recreatief blootvoeten tussen 60 en 65 km/uur. 

Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, worden speciale “blootvoetwaterskiboten” 

gemaakt. Deze hebben een hogere topsnelheid dan een gewone waterskiboot. Deze moet 

krachtig genoeg zijn om de snelheid van 72 km/u te behalen en te behouden bij volle 

bezetting en met een skiër achteraan de boot. 

 

Verder is het belangrijk dat de hekgolf achter de boot veel gelijkmatiger is, vermits de skiërs 

er op hun blote voeten doormoeten. 

 

Bovendien is een blootvoetboot meestal meetstal uitgerust met een boom (baar aan de zijkant) 

en een skyhigh of een tower (meestal bij het wakeboarden). Bij een skyhigh hangt de lijn 

meer dan een meter hoger dan normaal, waardoor de blootvoeter een lift naar boven krijgt. Dit 

maakt dat hij gemakkelijker uit het water getrokken wordt en dat de lijn niet in de weg zit bij 

bepaalde oefeningen.  
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5.2 Snelheid 

 

5.2.1 De boom  

 

Een blootvoeter start best aan de boom. De boom zorgt voor stabiliteit, waardoor je sneller 

kan blijven rechtstaan en het gevoel ervaart van het blootvoeten aan een lange lijn.  

Als je iemand aan de boom trekt is de snelheid niet van groot belang, zolang deze maar niet te 

hoog is. Een snelheid tussen 45km/u en 55km/u geeft de skiër een heel comfortabel gevoel, 

waarbij de basis perfect kan aangeleerd worden. Als de skiër een goede basis heeft kan je de 

snelheid beetje bij beetje opvoeren zodat het verschil met de lange lijn miniem is. 

 

5.2.2 De korte lijn 

 

De korte lijn is een hendel die is vastgemaakt aan de boom. Met de korte lijn probeert men de 

skiër te laten ervaren hoe het zal zijn aan de lange lijn. Toch zal hij hier nog meer stabiliteit 

ondervinden en kan je de skiër nog corrigeren omdat je nog met hem kan praten.  

 

Bij de verschillende starten gaat men steeds hetzelfde tewerk: 

• bij een diepwaterstart trek je de skiër uit het water. Als hij/zij zit, blijf dan even op 

deze snelheid hangen zodat de leerling tijd heeft om de voeten te zetten, pas als de 

voeten het water raken en de skiër stabiel zit mag je doorgaan naar blootvoetsnelheid. 

• een tumblestart is net hetzelfde. Trek de leerling uit het water, hou de snelheid 

constant tot de leerling naar voor gedraaid is en wanneer de voeten het water raken  en 

de stabiliteit er is ga dan door naar blootvoetsnelheid. 

• een backdeep is eveneens hetzelfde. Trek de skiër uit het water, wacht tot de voeten 

het water raken en de skiër stabiel ligt, waarna je over gaat naar blootvoetsnelheid. 

Deze is minder hard dan voorwaarts blootvoeten.       

 

5.2.3 De lange lijn 

 

Wanneer je de vorige principes onder de knie hebt kan je proberen aan de lange lijn. Bij de 

boom en het korte lijntje kan je nog een klein foutje permitteren, aan de lange lijn is dit uit 

den boze. 



 

Module 2 – Trekken van waterskiërs – De Rooster N., Mens W. et al. – Juli 2010 69 

Vooral de start is belangrijk, de meeste skiërs gaan net buiten de golf staan en dit heeft een 

gevolg voor het varen. Bij het varen aan de boom of de korte lijn ga je met een constante 

versnelling naar de gevraagde snelheid, aan de lange lijn gebeurt dit meestal in stappen. Zeker 

bij beginnende blootvoeters is de snelheid beperkt tot de skiër buiten de golf is.  

 

De skiër bepaalt hoe de piloot moet varen. Zo zal hij op voorhand afspreken hoe hij wil 

starten. Onderstaand worden de mogelijkheden op een rijtje gezet. 

• “Slow-start“ wil zeggen dat men met een constante, maar langzame versnelling start 

tot men de gewenste snelheid bereikt heeft. 

• “Medium-start” is een slow-start, maar hierbij bereikt men zijn gewenste snelheid met 

een redelijke versnelling.  

• Bij een “fast-start” of “straight up” daarentegen mag men het gaspedaal volledig 

indrukken. Een skiër die dit vraagt kan zich classificeren bij de gevorderden. Dit is 

dan ook de enige uitzondering op de regel waarbij men zo snel mag optrekken.  

 

Een combinatie van de vorige starts geeft altijd dezelfde volgorde. Bv. slow-medium-fast wil 

zeggen langzaam uit het water, medium tot buiten de golf en dan gas open tot aan de 

gewenste snelheid. 

 

5.3 Disciplines 

 

5.3.1 Slalom 

 

Wat betreft het varen voor slalom bij blootvoeten kan je dit vergelijken met het slalom bij 

klassiek. Een groot verschil echter is dat men bij het blootvoeten geen rekening moet houden 

met boeien. De blootvoeter moet niet rond boeien zoals bij het klassiek skiën, maar hij moet 

de hekgolven kruisen. De tijd (15 sec.) begint te lopen bij de eerste zijdelinkse verplaatsing. 

Een tweede groot verschil met het klassiek skiën is dat men de snelheid bij het blootvoeten 

zelf kan kiezen. Deze is afhankelijk van het gewicht en lengte van de skiër, maar ligt tussen 

63 en 72 km/u. 
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5.3.2 Springen 

 

Ook het springen bij blootvoeten is gelijkaardig aan dit van het klassiek skiën. Een verschil is 

dat de eerste drie boeien waarop de skiër zich kan oriënteren niet aanwezig zijn en dat het 

bootkanaal veel dichter bij de schans gelegen is. 

De skiër mag de bootsnelheid zelf kiezen, maar deze mag maximaal 72 km/uur zijn. 

 

5.3.3 Figuren 

 

Als laatste puntje hebben we zoals bij het klassiek skiën ook bij het blootvoeten het figuren. 

Ook hier zijn er weer enkele verschillen. Zo zijn er meestal geen boeien aangebracht op het 

parcours. Enkel bij grote wedstrijden zoals een wereldkampioenschap en wanneer het 

watervlak te klein is worden er boeien gelegd.  

De deelnemer mag zelf zijn snelheid bepalen, maar zal meestal liggen tussen 60 en 72 km/u. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Backdeep 

Boom 

Diepwaterstart 

Fast-start 

Korte lijn 

Lange lijn 

Medium-start 

Skyhigh  

Slow-start 

Tower  

Tumblestart 

 

 

 

Studievragen 

1. Aan welke snelheid vaar je voor een blootvoetwaterskiër aan de boom / korte lijn? 

2. Aan welke snelheid vaar je voor: 

o figuren (blootvoeten) 

o slalom (blootvoeten) 

o springen (blootvoeten) 

3. Leg uit: slow, medium en fast start. 



 

Module 2 – Trekken van waterskiërs – De Rooster N., Mens W. et al. – Juli 2010 71 

Hoofdstuk 6 Varen voor racen 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de taken van de piloot en de copiloot te kennen; 

• het verschil te kennen tussen opgetrimd en ingetrimd; 

• te weten waarom en hoe flaps gebruikt worden; 

• te weten waarom je een ballasttank gebruikt. 

 

6.1 Teamsport 

 

Racing is een teamsport waarin drie personen met name de skiër, de piloot en de copiloot een 

centrale rol spelen.  

Uiteraard is en blijft de skiër de voornaamste piloot als atleet, doch moet er een goede 

onderlinge band zijn in het volledige team wil men successen behalen. De piloot speelt hierin 

een belangrijke rol, daar de ervaring en het tactisch varen beslissend kunnen zijn voor winst 

of verlies. 

 

6.1.1 De piloot 

 

Tijdens sommige wedstrijden kan het gebeuren dat er meer dan 20 boten in de race zijn op 

een parcours van pakweg 5 km. Dit betekend dat de piloot uiterst alert moet zijn. Na de eerste 

doorgang is het water omgetoverd tot een kolkende watermassa. Het is dan ook belangrijk dat 

de piloot weet welke golven hij moet nemen om de boot zo stabiel mogelijk over het parcours 

te laten varen, zodat de skiër het meest gunstige water achter de boot heeft om te skiën.  

De piloot moet beschikken over voldoende aanvalslust en voldoende zelfbeheersing om 

eventuele raadgevingen van de copiloot op te volgen.  

 

 

Praktijktips 

Het is een pluspunt als de piloot zelf ook geskied heeft. Zo zal hij meer inzicht hebben in de 
verlangens van zijn skiër. 
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6.1.2 De copiloot 

 

Piloten van raceboten kijken enkel voor zich uit en zien alleen wat er voor hen afspeelt. 

Uiteraard is hetgeen achteraan gebeurd ook zeer belangrijk. Deze gebeurtenissen, evenals de 

gedragingen en tekens van de skiër zal de copiloot overmaken aan de piloot. 

Een goede copiloot kan observeren en meteen ingrijpen als de skiër ongewone houdingen 

aanneemt. 

 

6.2 De raceboot  

 

Allereerst willen we weergeven dat de meeste raceboten beschikken over een 

buitenboordmotor. Dit wil zeggen dat bij het sturen de hele motor (+ schroef) gedraaid zal 

worden, waardoor de boot uiterst wendbaar is en weinig hinder zal hebben van het stuureffect. 

 

6.2.1 Verschillende categorieën 

 

We onderscheiden afhankelijk van het vermogen van de raceboot verschillende categorieën: 

 Formule I: maximum 9.400 cc (inboard en outboard) 

 Formule II: maximum 300 PK 

 Formule III : maximum 175 PK 

Het spreekt vanzelf dat een racer achter een Formule III boot het niet moet opnemen tegen 

een racer achter een Formule I boot. 
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6.2.2 Rigging 

 

Je kan de raceboot wordt op verschillende manieren aanpassen aan het water en aan de skiër. 

 

6.2.2.1 De raceboot trimmen 

 

Figuur 48: De raceboot trimmen 

 

Op bovenstaande figuur kan je zien dat de raceboot zowel ingetrimd als opgetrimd kan 

worden. Wanneer de boot ingetrimd is zal de schroef de neus van de boot in het water 

duwen. Het omgekeerde gebeurd wanneer de boot wordt opgetrimd. Dan duwt de schroef de 

neus van de boot omhoog. Indien de boot niet getrimd is zal hij horizontaal op het water 

komen te liggen. Voor transport zal de schroef helemaal omhoog gebracht worden. 

 

 

Opdracht 

  

Hoe kan je deze boten zo op het water houden? Ingetrimd, opgetrimd of neutraal? 

 

De algemene regel zegt: “hoe meer boot in het water (dus ingetrimd), hoe beter het vaarwater 

voor de skiër, maar hoe meer kracht de boot nodig heeft om vooruit te komen en hoe 

moeilijker het voor de piloot is om een constante trekkracht aan te houden. 

Bovendien zal een boot met een ingetrimde schroef meer onderhevig zijn aan het wieleffect, 

waardoor hij tegen zal wringen en geen rechte baan volgt. 
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6.2.2.2 Gebruik van flaps 

 

 

Figuur 49: Flaps 

 

Flaps worden aangebracht achteraan de boot, langs beide zijden van de schroef (Figuur 49) en 

zijn vanuit de boot bestuurbaar. Door de flaps uit te zetten duw je de neus van de boot omlaag 

en de achtersteven omhoog (Figuur 50). 

Opgelet, bij de draai moet de binnenflap omhoog worden gezet zodat deze niet in de weg zit. 

 

Figuur 50: Invloed v/d flaps op de boot 

 

6.2.2.3 De balasttank 

 

Dit is een extra tank die in de neus van de boot wordt ingebouwd, zodanig dat de neus omlaag 

wordt gebracht. Het spreekt vanzelf dat hoe meer balast je toevoegt, hoe dieper de neus in het 

water zal liggen. 

 

 

Praktijktips 

De beste oplossing is een combinatie van de drie. Voorbeeld voor een cours op ruw kanaalwater: 
licht opgetrimd, de flaps licht uitgezet en ongeveer 250 liter balast.  
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6.2.2.4 Andere 

 

Er zijn nog meerdere opties, maar deze worden in de cursus niet verder besproken. Onder 

andere: 

• de centertap 

• de tweede ballasttank 

• de motorlift 

• de spoiler 

• …. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Ballasttank 

Flaps 

Teamsport 

 

Trimmen 

 

 

 

Studievragen 

1. Wat zijn de taken van de (co)piloot? 

2. Wat bedoelen we met de raceboot is ingetrimd? 

3. Waarom gebruikt men flaps? 
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Hoofdstuk 7 Varen voor show 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de taken van de piloot en de copiloot te kennen; 

• de snelheid aan te passen aan de leerling en het onderdeel; 

• te weten hoe je moet starten voor de verschillende nummers. 

 

7.1 Teamsport 

 

Show is een teamsport waarin een goede communicatie moet zijn tussen skiërs en piloot. 

 

7.1.1 Piloot 

 

De piloot moet eerst en vooral rekening houden met het niveau van de skiërs, maar ook elk 

nummer vraagt een andere manier van varen. De nummers zullen verder in deze cursus 

worden besproken. 

 

7.1.2 Co-piloot 

 

De co-piloot dient te communiceren tussen skiër en piloot. Zeker wanneer een nummer met 

meerdere skiërs wordt uitgevoerd of bij gevaarlijke nummers heeft hij een belangrijke taak, 

namelijk het bedienen van de release. 

 

7.2 De boot 

 

Dit is een normale skiboot met een krachtige motor (min. 250 pk) en een speciale schroef, 

waarbij niet de snelheid, maar de trekkracht belangrijk is. In dit geval spreekt men van een 

trekschroef. 
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7.3 Verschillende nummers 

 

7.3.1 Vlaggenparade 

 

Doordat er geskied wordt aan verschillende touwlengtes moet de piloot iets meer gas geven 

telkens er een skiër uit het water komt. Er komt immers voor elke extra skiër meer trekkracht 

op de boot. 

 

Zodra een persoon valt dient de co-piloot de koord van deze skiër in de boot te nemen zodat 

de andere skiërs hier niet over vallen. 

 

7.3.2 Ballet, swiffel, conventional dubbels en harnasskiën 

 

De piloot moet vooral rekening houden met het aantal skiërs. Hoe meer skiërs, hoe harder de 

piloot moet optrekken bij de start. 

Meestal wordt er voor deze nummers van op de steiger gestart aan gelijke koordlengtes. Dus 

in tegenstelling tot de vlaggenparade moet de piloot in één keer optrekken. 

Eens iedereen op het water staat, wordt de snelheid aangepast aan het nummer en het niveau 

van de skiërs. 

 

Ook hier speelt de co-piloot een belangrijke rol. Hij bediend de release voor al deze 

onderdelen. 

 

7.3.3 Piramide 

 

Hier wordt eveneens gestart aan gelijke koordlengtes en moet de piloot dus in één keer 

optrekken. Aangezien men start met veel skiërs tegelijkertijd dient de piloot voldoende 

“aanloop” te nemen zodanig dat hij reeds een bepaalde snelheid heeft bereikt voordat hij de 

skiërs rechttrekt. Indien hij dit niet doet zal de boot onvoldoende kracht hebben op alle skiërs 

op het water te krijgen. 
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Bij aankomst moet de boot indien mogelijk 

wegvaren van de aankomstplaats (Figuur 51) 

zodanig dat de koorden weggetrokken worden van 

de skiërs. 

 

 

Figuur 51: aankomst met veel skiërs 

 

Voor dit nummer gebruikt men geen release omdat de trekkracht te groot is. 

 

7.3.4 Slalom 

 

Om te kruisen moet de piloot zo recht mogelijk varen en aan een constante snelheid. De co-

piloot moet releasen indien een skiër valt of indien de koord aan een skiër blijft hangen. 

 

Indien de skiër rond de boot wilt skiën moet de piloot zodanig varen dat hij geen kolven kruist 

bij het uitvoeren van de vaarroute (deze is terug te vinden in de cursus “specifieke didactiek 

show”). De piloot moet deze vaarroute eerst enkele keren varen zonder skiër alvorens de skiër 

rond de boot gaat skiën. 

 

7.3.5 Schansspringen 

 

Net zoals bij het klassieke schansspringen moet je de schans steeds passeren aan de 

rechterkant. Maar afhankelijk van de oefening zal de piloot verder of korter bij de schans 

varen. Toch dient men er steeds op te letten dat je bij alle oefeningen steeds evenwijdig aan de 

schans en aan een constante snelheid moet varen. De snelheid is afhankelijk aan de oefening 

en aan het niveau van de skiërs. 
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De co-piloot dient te releasen bij de flip, omdat de skiër bij een val met zijn hand in de hendel 

verstrikt kan geraken. 

Bij alle andere oefeningen mag men niet releasen omdat dat de oefening in gevaar kan 

brengen. Voorbeeld: wanneer men released bij een achterwaartse salto, zal de rotatie stoppen, 

waardoor de skiër op zijn hoofd kan vallen. 

 

7.4 Watervlakken 

 

De piloot moet steeds rekening houden met het watervlak (kanaal, plas,…) waarop hij vaart, 

daar de golfslag steeds anders zal zijn. 

In alle gevallen geldt wel de regel dat men zo weinig mogelijk golfslag moet hebben. 

    

 

 

Sleutelbegrippen 

Boot 

Co-piloot 

Piloot 

Teamsport 

Watervlakken 

 

 

 

Studievragen 

1. Wat zijn de taken van de (co)piloot? 

2. Hoe start je voor: 

o de vlaggenparade 

o piramide 

o ballet 

o … 
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Deel 4 Lijsten 
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Hoofdstuk 1 Lijst met sleutelbegrippen 

 

In de volgende lijst zijn de belangrijkste begrippen opgenomen uit de cursustekst. 

 

A 

Aanmeren ................................................................................................... 23, 24, 25, 26, 27, 33 

Achterspring ............................................................................................................................. 33 

Achtertros ................................................................................................................................. 33 

Afmeren .............................................................................................................................. 27, 33 

B 

Backdeep .................................................................................................................................. 68 

Bakboord ............................................................................................................................ 13, 18 

Bakboordroer ...................................................................................................................... 15, 18 

Ballasttank ................................................................................................................................ 73 

Binnenkant bocht ...................................................................................................................... 50 

Boom .................................................................................................................................. 40, 68 

Boot .................................................................................................................................... 53, 78 

Buitenkant bocht ...................................................................................................................... 50 

C 

Co-piloot ............................................................................................................................. 75, 78 

D 

Diepwaterstart .................................................................................................................... 41, 68 

Double up ............................................................................................................... 53, 54, 55, 56 

Draaicirkel ................................................................................................................................ 18 

Drop off .................................................................................................................................... 59 

F 

Fast-start ................................................................................................................................... 68 

Flaps ................................................................................................................................... 72, 73 
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G 

Gewichtsverdeling .............................................................................................................. 38, 40 

H 

Halterkoers ............................................................................................................................... 50 

Hoger wal ................................................................................................................................. 18 

K 

Korte lijn .................................................................................................................................. 68 

Korte touw ................................................................................................................................ 40 

L 

Lager wal .................................................................................................................................. 18 

Landvasten ......................................................................................................................... 22, 33 

Lange lijn .................................................................................................................................. 68 

Langswal ............................................................................................................................ 14, 18 

Lijzijde ..................................................................................................................................... 18 

Loefzijde ................................................................................................................................... 18 

M 

Medium-start ...................................................................................................................... 67, 68 

Middelpuntvliegende kracht ..................................................................................................... 50 

O 

Ontmeren ............................................................................................................................ 32, 33 

P 

Piloot ............................................................................................................................ 19, 75, 78 

R 

Roer .......................................................................................................................................... 18 

S 

Schans ....................................................................................................................................... 64 
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Schroef ..................................................................................................................................... 18 

Skyhigh ..................................................................................................................................... 68 

Slow-start ........................................................................................................................... 67, 68 

Small split ................................................................................................................................. 64 

Split .......................................................................................................................................... 64 

Springparcours ......................................................................................................................... 64 

Steigerstart ................................................................................................................................ 42 

Stuurboord ................................................................................................................................ 18 

stuurboordroer ........................................................................................................ 18, 25, 30, 31 

Stuurboordroer ......................................................................................................................... 15 

T 

Teamsport ............................................................................................................... 69, 73, 75, 78 

Tegensturing ............................................................................................................................. 40 

Tower ....................................................................................................................................... 68 

Trimmen ................................................................................................................................... 73 

Tumblestart ............................................................................................................................... 68 

Two feet wide split ................................................................................................................... 64 

V 

Vaarwater ................................................................................................................................. 20 

Van wal steken ................................................................................................................... 28, 33 

Verantwoordelijkheid ............................................................................................................... 20 

Voorspring ................................................................................................................................ 33 

Voortros .................................................................................................................................... 33 

W 

Waterlijn ................................................................................................................................... 20 

Watervlakken............................................................................................................................ 78 

Waterzakken ............................................................................................................................. 56 

Wide split ................................................................................................................................. 64 

Z 

Zero off systeem ................................................................................................................. 58, 59 
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Hoofdstuk 2 Referentielijst 

 

In de volgende lijst zijn de standaardwerken opgenomen waaruit de informatie voor deze 
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1982, Praktijk snelle motorboten, 24p. 
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1995, Besturing van snelle motorboten, 40p. 
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2005,  Dit is waterskiën: handboek voor skiërs en wakeboarders, Hollandia BV, Haarlem (nl), 186p. 

 

 


