
Originaliteitsreglement

Laatstelijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 14 december 2017

Handboek S.K.S. 2018 45



alfabetische index:
A
1- Algemeen
2- Algemene uitgangspunten
3- Afmetingen en formule zeilvoering “2016”
4- Algehele controle
5- Aanschaf nieuw skûtsje
6- Afspraak/voorwaarde

B
1- Bakstagen
2- Ballast
3- Blokken

D
1- Denning
2- Dek (achter)

F
1- Fok
2- Formule 2016

G
1- Gaffel
2- Gegevens van de skûtsjes
3- Giek
4- Gieklengte
5- Glijlagers

H
1- Hellingen
2- Halsen

K
1- Katteval
2- Kleuren
3- Knikken/uitlijnen
4- Kraanlijn
5- Knegt
6- Keurmerk

L
1- Lenen en uitlenen van tuigage
2- Loefhouder
3- Luiwagen (fok)
4- Luikkleden
5- Loefbiter/ Opsteker
6- Luiken
7- Lieren
8- Lijnenplan
9- Lummel

M
1- Mastkoker
2- Mast » zie rondhouten
3- Meldingen

N
1- Navigatiemiddelen/ Apparatuur

O
1- Onderwaterschip

P
1- Peilglas

R
1- Rapportage
2- Reclame
3- Roef
4- Roer
5- Roestvast staal
6- Rondhouten
7- Reling
8- Restauraties
9- Romp

S
1- Sancties » zie ook Algemene uitgangspunten punt 5
2- Staalwerk
3- Strijklatten
4- Stagbocht
5- Stevens
6- Stuit of berghout
7- Silhouet

T
1- Touwwerk
2- Tuigage

U
1- Uitrusting

V
1- Vallen
2- Veranderingen/ vernieuwingen
3- Vleugel (fleugel)
4- Voorstag

W
1- Wanten
2- Waterstangen
3- Waterlijst/Den

Z
1- Zwaardklossen
2- Zwaarden
3- Zeilmeting
4- Zeilen (voorschriften tot het maken van …)

Bijlagen
(1) Sancties

46 Handboek S.K.S. 2018



A
1 - Algemeen
Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven van het Originaliteitsreglement.

A
2 - Algemene uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

1.   Skûtsjes dienen origineel (in vergelijking met de vroegere beroepszeilvaart) te zijn, rekening houdend met de 
mogelijkheden van het wedstrijdzeilen en de vereisten van veiligheid.

2.   De romp inclusief roef, de rondhouten, en verder alles wat nagelvast aan een skûtsje is, dient van het originele 
materiaal te zijn, t.w. hout, ijzer geklonken resp. gelast met opgelaste klinken. Dit laatste geldt alleen voor 
wijzigingen die uitgevoerd worden en/of zijn na 6 maart 2004.

3.  De Kommisje Amels adviseert het SKS-bestuur gevraagd of ongevraagd over de originaliteit van alle al of niet 
genoemde onderdelen.

4.   Elke voorgenomen drooglegging c.q. hellingbeurt of restauratie of verandering aan een skûtsje, aan 
onderdelen van exterieur of interieur of aan de zeiluitrusting dient vroegtijdig minimaal 14 dagen vooraf door 
of namens de eigenarencommissie schriftelijk te worden gemeld aan de Kommisje Amels. Een restauratie, 
reparatie of verandering mag pas worden uitgevoerd nadat hier schriftelijk toestemming voor is verleend door 
de Kommisje Amels in overleg met het SKS bestuur.

5.   Een direct noodzakelijke reparatie dient onverwijld door of namens de eigenarencommissie aan de Kommisje 
Amels te worden gemeld en mag pas worden uitgevoerd in overleg en na goedkeuring van de Kommisje Amels 
in overleg met het SKS bestuur.

6.   Afwijkingen van het originaliteitsreglement of het toepassen van zaken met betrekking waartoe een artikel tot 
twijfel kan leiden, dienen altijd door de eigenarencommissie dan wel via de schipper via de Kommisje Amels 
aan het SKS bestuur te worden voorgelegd. Zolang er twijfel bestaat en het SKS bestuur haar mening niet heeft 
gegeven mag er niet in afwijking of in strijd met het originaliteitsreglement worden gehandeld. Alvorens het 
SKS bestuur een definitief besluit neemt is er gelegenheid voor de eigenarencommissie danwel diens schipper 
om haar mening over het betreffende aan het SKS bestuur toe te lichten.

7.   Het niet nakomen van bovenstaande uitgangspunten betekent dat een skûtsje niet zal worden toegelaten tot 
de wedstrijdenserie. 
Wanneer tijdens de wedstrijdserie wordt geconstateerd dat gehandeld wordt of is in strijd met de 
uitgangspunten en de voorschriften volgt declassering voor de wedstrijd waarin die handeling heeft plaats 
gevonden dan wel volgt declassering voor alle in de serie nog te zeilen wedstrijden. Besluitvorming geschiedt 
door het bestuur van de SKS op voorstel van de Kommisje Amels. ( zie Reglement, deel III. artikel 5 en bijlage 1 
van deze voorschriften.)

8.  Vanaf 21 dagen voorafgaand aan de 1e wedstrijd te Grou, worden door de Kommisje Amels verzoeken voor 
wijzigingen en zeilmetingen niet meer in behandeling genomen en worden 14 dagen voorafgaand aan de 1e 
wedstrijd te Grou geen keuringen verricht naar aanleiding van bovengenoemde verzoeken. Metingen voor de 
formule 2016 moeten voor 1 mei voorafgaande aan de wedstrijdenreeks zijn uitgevoerd.

9.  Een voorstel dat van invloed kan zijn op de formule 2016 daarbij inbegrepen de silhouetverhouding mag 
slechts in stemming worden gebracht nadat naar oordeel van het bestuur is aangetoond dat het voorstel de 
werking van de formule 2016 in combinatie met de daarbij inbegrepen silhouetverhoudingen niet aan zal 
tasten.

A
3 - Afmetingen en formule 2016

Formule toegestaan zeiloppervlak: de formule van het toegestane zeiloppervlak luidt:
2.15 x Lwl x (2/3*Bwl+1,25+2*T). Zeiloppervlak in vierkante meters is 2.15 maal Lwl maal (tweederde maal breedte 
waterlijn+1,25+2 maal de diepgang) waarbij de maten worden ingevoerd in meters.

Afmetingen van de skûtsjes:
a. maximale afmetingen
b. procedure controle diepgang door de Kommisje Amels
c. meetprocedure SKS-skûtsje ter bepaling van de lengte waterlijn, breedte waterlijn en de diepgang.

Ad a. Maximale Afmetingen:
Lengte over dek maximaal 19.50 meter gemeten van binnenkant voorsteven tot binnenkant achtersteven.
Breedte over wellingplaat maximaal 4.00 meter.
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Ad b. Procedure controle diepgang door de Kommisje Amels:
Bij deze meting zijn alleen een vertegenwoordiger van de Kommisje Amels en een vertegenwoordiger van de
bemanning aan boord.

Meetwijze:
- controleren of de positie van het peilglas overeenkomt met de door derden gemeten waarden;
- controleren of het vlak droog is;
- het peilglas aanbrengen op de afsluiter;
- met open afsluiter het peilglas doorblazen ter controle op verstoppingen;
- de verticale afstand van het vlak tot het waterpeil in het peilglas wordt gemeten;
- bij veel golfslag het gemiddelde nemen van de hoogste en laagste stand.
- het meten van de holte ter plaatse van de peilbuis.
De tijdens de wedstrijdenreeks gemeten diepgang moet overeenkomen met de laatste door derden,
aangewezen door het SKS- bestuur, gemeten en door het SKS- bestuur geaccordeerde diepgang.
Een mindere diepgang moet worden gemeld door de Kommisje Amels aan het SKS- bestuur en deze bepaalt de
sanctiemaatregel overeenkomstig bijlage 1 (“Originaliteitsreglement”).

Ad c. Meetprocedure SKS- skûtsjes:
Doel van deze beschrijvingen is dat alle metingen op dezelfde wijze verlopen:
De meting van de SKS- skûtsjes wordt als volgt uitgevoerd:

Plaats en omstandigheden:
Overdekt op een door het SKS bestuur te bepalen plaats
Geen golfslag
Stil water
Zoet water

Personen aanwezig:
1 vertegenwoordiger schip,
2 meters (aangesteld door het SKS- bestuur),
1 vertegenwoordiger SKS- bestuur (facultatief),
2 leden Kommisje Amels.

Toestand van het schip:
-  In de gewenste trim.
-   Zoals er in de wedstrijd mee gevaren wordt echter  uitrusting  zoals fok, zeil, blokken, schoten, bomen, vallen, 

verstaging, gaffel en giek behoeft niet aan boord te zijn tijdens deze meting.
-  Gestreken mast met het zwaartepunt op de mastkoker.
-  Droog vlak.
-  Zwaarden uit het water.
-  Keuze van ballast is vrij mits deze stabiel is opgesteld.
-  Skûtsje ligt recht in het water zonder slagzij.

Lengte waterlijn:
Lengte van de waterlijn gemeten tegen de stevens in de volgende toestand:
Meetwijze:
-   Diepgang (de waterlijn) wordt in het water op de voor- en achter-steven aan weerszijden (bakboord en    

stuurboord) gemerkt.
-   Schip wordt boven de vloer gehesen zo dat de op het skûtsje gemerkte waterlijn (waterpas) parallel aan de 

vloer is.
-   Met behulp van een laserwaterpas worden de merktekens horizontaal opgehaald naar snijpunt huid/waterlijn 

op 20 centimeter uit de hartlijn..
-   Met behulp van de laserwaterpas worden de lengten waterlijn aan weerszijden verticaal overgehaald naar de 

vloer.
-   Beide lengten waterlijn worden gemeten over de vloer. 

De lengte waterlijn is het gemiddelde van de waterlijnen aan weerszijden afgerond op 5 millimeter.

Positie peilglas:
48% (L.W.L.) :
Plaats van het peilglas t.o.v. de waterlijnlengte gemeten vanaf het voorste snijpunt huid/waterlijn.
Komt deze afstand (0,48 x Lwl) uit op een kattespoor, dan wordt het peilglas in midden van het voorliggende
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spantvak geplaatst.
Het peilglas wordt in het hart van het schip geplaatst met de bocht naar achter.
Voor het plaatsen van het peilglas, het vlak langsscheeps en dwarsscheeps controleren met een rechte lat van 2
meter.
Vlak ter plaatse van peilglas tot binnenkant gangboord (holte):
Vlak ter plaatse van de peilpijp, verticaal gemeten vanaf het vlak tot de lijn van de onderzijde liggende flens
van het dekstringer hoekstaal aan BB en SB.

Bwl binnenzijde huid:
Grootste breedte op de waterlijn gemeten aan de binnenzijde huid wanneer het schip te water ligt, bij deze
meting zijn twee meters, aangewezen door het SKS- bestuur, aan boord.
Meetwijze:
-  Een doorzichtige slang wordt aangebracht op de afsluiter van het peilglas.
-  Door het water enige tijd te laten stromen, zijn alle luchtbellen onder het vlak en in de slang verdwenen.
-  Met behulp van de doorzichtige slang wordt, in de regio waar zich de grootste breedte bevindt, de hoogte van 

het waterpeil overgebracht naar de huid en op diverse plaatsen afgetekend. Hierbij bevinden de meters zich 
ieder aan een zijde, als alternatief mag bij deze meting in plaats van de waterslangmethode gebruik worden 
gemaakt van laserwaterpas(sen).

-  Met een uitschuifbare meetstok wordt de grootste breedte op de waterlijn tegen de binnenzijde van de huid 
gemeten. De metingen worden uitgevoerd in het midden van het spantvlak, waarbij gelet moet worden op 
plaatselijke deuken.

-  Komt de grootste breedte precies uit op een dubbeling dan wordt voor de berekening van het maximale 
zeiloppervlak 3 cm in plaats van 2 cm bij de grootste breedte opgeteld. Plaats grootste breedte ten opzichte van 
peilglas: Afstand van de gevonden grootste breedte tot het peilglas horizontaal langsscheeps vastleggen.

Niveau 4m voor het peilglas en 4m achter het peilglas:
Niveau peilglas diepgang – 1 cm (vlakdikte)- meten van het peilglas gemeten op hart schip. Bij deze meting zijn
er twee meters aan boord.
Meetwijze:
-  Horizontaal gemeten over buikdenning wordt 4m voor het peilglas een merkteken gezet.
-  Bij het merkteken wordt met behulp van een doorzichtige slang, die is aangesloten op de afsluiter van het 

peilglas, de verticale afstand gemeten van het vlak tot het waterpeil in de slang.

Niveau peilglas 4m: (achter het peilglas),
Diepgang – 1cm (vlakdikte) 4m achter het peilglas, gemeten op hart schip. Bij deze meting zijn er twee meters
aan boord.
Meetwijze:
-  Horizontaal gemeten over buikdenning wordt 4m voor het peilglas een merkteken gezet.
-  Bij het merkteken wordt met behulp van een doorzichtige slang, die is aangesloten op de afsluiter van het 

peilglas, de verticale afstand gemeten van het vlak tot het waterpeil in de slang.
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Niveau peilglas:
Diepgang – 1 cm (vlakdikte) ter plaatse van het peilglas, bij deze meting zijn er twee meters aan boord.
Meetwijze:
-  Het peilglas wordt aangebracht op de afsluiter.
-  Met open afsluiter peilglas leeg blazen ter controle op verstoppingen.
-  De verticale afstand van het vlak tot het waterpeil in het peilglas wordt gemeten De drie voorgaande metingen 

worden opgeteld waarna het gemiddelde niveau wordt berekend. Voor de berekening van het maximaal 
zeiloppervlak, wordt voor de diepgang het gemiddelde niveau + 1cm gerekend.

A
4- Algehele controle
De Kommisje Amels zal ieder jaar voor de wedstrijden de skûtsjes controleren. Dit kan uitvoerig of 
steekproefsgewijs op speciale punten gebeuren. Ook kan dit gedurende de wedstrijdreeks geschieden, als daartoe 
aanleiding bestaat. Deze controles kunnen plaatsvinden zonder berichtgeving vooraf. Aan deze controles moet 
medewerking worden verleend door de schipper of een andere vertegenwoordiger van de te controleren schepen. 
De meting van de skûtsjes en de meting voor het bepalen van het maximale zeiloppervlak worden uitgevoerd 
door een door het bestuur van de S.K.S. aan te wijzen, ter zake kundig, bureau, in samenwerking met de Kommisje 
Amels. Ook het meten van de zeilen geschiedt door dit bureau in samenwerking met de Kommisje Amels. De 
uitkomsten worden gerapporteerd aan het bestuur van de S.K.S. Na goedkeuring van de gegevens door het bestuur 
van de S.K.S. vindt de handhaving en de controle verder plaats door de Kommisje Amels. Afwijkingen worden aan 
het bestuur van de S.K.S. gerapporteerd. De, door het in de tweede alinea genoemde bureau, gemaakte kosten 
komen voor rekening van de betreffende eigenaren.

A
5- Aanschaf nieuw skûtsje
Indien de eigenaar overweegt een ander skûtsje aan te schaffen met het oogmerk met dit skûtsje aan de
wedstrijdenserie deel te nemen, spelen een aantal aspecten een rol met betrekking tot het kunnen of laten
voldoen aan de eisen vervat in het “Originaliteitsreglement”.
Deze aspecten kunnen voor eigenaar en schipper van groot belang zijn.

•  Het bestuur van de SKS dient op voorhand haar toestemming te verlenen voor de aankoop, dit na advies 
van de Kommisje Amels. Dit advies dient in te houden de verwachting van de Kommisje Amels of het aan te 
schaffen skûtsje aan de eisen vervat in het “Originaliteitsreglement” kan gaan voldoen.

•  Alleen skûtsjes met de originele rompvorm, zullen worden toegelaten. Skûtsjes waarbij in het verleden de 
rompvorm onaanvaardbaar is aangepast (zie R 9) zullen niet worden toegelaten. Bij twijfel ligt de bewijslast 
ten allen tijde bij de (toekomstige) eigenaar.

•  Wedstrijdklare skûtsjes zijn praktisch niet voorhanden. Dat betekent, dat er veel gesleuteld en verbouwd 
moet worden. De Kommisje Amels zal vooraf een beeld moeten hebben van acties alvorens haar goedkeuring 
te geven. In de praktijk zal door frequent overleg tussen eigenaar en Kommisje Amels stap voor stap de 
situatie daarna steeds besproken en beoordeeld worden.

•  Na alle aanpassingen en/of wijzigingen en de goedkeuring daarvan door de Kommisje Amels, zal er 
vaststelling van het maximale zeiloppervlak plaats moeten vinden. De daarvoor noodzakelijke metingen 
worden uitgevoerd door eerder genoemde meters, aangesteld door het bestuur van de SKS.

A
6- Afspraak/voorwaarde
Teneinde te waarborgen dat het aan te schaffen skûtsje in de wedstrijdenserie zal worden toegelaten, dient de
eigenaar in het bezit te zijn van een schriftelijke bevestiging daaromtrent van het bestuur van de SKS. Deze
verklaring wordt afgegeven nadat het advies van de Kommisje Amels aan het SKS- bestuur is gevolgd door een
schriftelijke verklaring van de toekomstige eigenaar dat de door de Kommisje Amels aangegeven wijzigingen/
aanpassingen overeenkomstig de wensen van de Kommisje Amels zullen worden gerealiseerd.

B
1- Bakstagen
Bakstagen en verplaatsbare wanten op rails zijn niet toegestaan.

B
2- Ballast
Als “ballast” in het skûtsje, tijdens de wedstrijden, mag geen gebruik worden gemaakt van vloeistoffen, in
welke verpakking dan ook. Zogenaamde “vaste materialen” als ballast zijn toegestaan.
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B
3- Blokken
Alle blokken dienen van hout te zijn.
Het halende part/deel van de schoot is dat deel van de schoot waarvan het uiteinde niet aan één van de twee
schootsblokken is bevestigd en dat als laatste over een schijf één van de 2 schootsblokken verlaat.
De zeilschoot moet voorzien zijn van een 2-schijfs, ongelagerd blok met hondsvot en een 2-schijfs ongelagerd
“hakkeblok” zonder hondsvot. De fokkeschoot moet voorzien zijn van een 2-schijfs, ongelagerd blok en een
2-schijfs ongelagerd hakkeblok. Beide blokken van de fokkeschoot mogen zijn voorzien van een hondsvot.
Het halende part van de zeilschoot mag niet als laatste (via een schijf) het hakkeblok verlaten.

Zowel het hakkeblok van de zeilschoot als het hakkeblok van de fokkeschoot wijst naar achteren. Het
hakkeblok van de zeilschoot is op een vast punt op het achterdek bevestigd. Het hakkeblok van de fokkeschoot
dient bevestigd te worden aan de luiwagen. Het andere blok, het fokkeschootsblok, dient door middel van
zogenaamde “susterheakken” aan de fok te worden bevestigd. Voor de kraanlijn, zeilvallen, fokkeval en stag,
die zich aan de mast bevinden, mogen ijzeren of roestvaststalen blokken worden toegepast. Kunststofblokken
zoals tufnol o.i.d. zijn niet toegestaan. De voorstag en het fokkeval kunnen ieder over een apart blok of een
vioolblok of een samenstel van twee blokken lopen, bevestigd aan de mast met een strop en/of beugel.

D
1- Denning
Denning of ook wel “buikdenning” genoemd moet minimaal 25 mm dik zijn en zowel voor- als achter de mast
“vast” bevestigd zijn over het gehele oppervlak. Houtsoort “vuren”
De kontrole van de peilbuis moet mogelijk blijven, doormiddel van een luik o.i.d.

D
2- Dek (achter)
De maximale toegestane maatvoering van het achterdek is 2.65 m (over dek gemeten in de lengterichting van
het skûtsje).

F
1- Fok
De fok mag alleen gevaren worden op de opsteker op minimaal 45 cm voor de steven.
De bevestiging op de opsteker moet zijn met sluitingen en ketting voor het stellen van de hoogte. Bij het reven
mag de fok worden bevestigd op een kleinere afstand op de opsteker dan de gestelde minimale 45 cm.
Bij weinig wind mag het fokkeblok (blok met susterheaken) uit de fok worden gehaald en mag het eind van de
fokkeschoot worden gebruikt om de fok te bedienen.
2- Formule 2016
De formule voor het bepalen van het maximaal toegestane zeiloppervlak luidt: 2.15 x Lwl x (2/3*Bwl+1,25+2*T). 
Zeiloppervlak in vierkante meters is 2.15 maal Lwl maal (tweederde maal breedte waterlijn+1,25+2 maal de 
diepgang) waarbij de maten worden ingevoerd in meters.

Handboek S.K.S. 2018 51



G
1- Gaffel
Alleen houten, bij voorkeur essenhouten, gaffels van het originele model zijn toegestaan. De gaffelbek moet
één vast geheel vormen met de gaffel,verdikkingen van de gaffelbek zijn niet toegestaan.
De doorsnede van de gaffel moet een ovale vorm (zonder rechtstanden) hebben met een sponning aan
bakboordzijde, ter bevestiging van het zeil. Het gaffelbeslag dient van het originele model te zijn.
De maximale gaffellengte wordt bepaald door het maximaal toegestane GBL met 2 cm marge (zie S-7 Silhouet)
van het betreffende zeil + 0,15m. De minimale gaffellengte is 3,25m. De gaffellengte is de lengte van de
denkbeeldige lijn (meetlijn) die loopt tussen de beide raakvlakken van de bevestigingsogen voor het zeil met de
gaffel. (zie schets) De pijlmaat (hoogte van de kromming van de gaffel) moet minimaal 12% van de gaffellengte
zijn, deze wordt gemeten (loodrecht) vanaf de meetlijn tot aan de onderkant van de gaffel. Gaffels gemaakt na
2 maart 2013 moeten aan bovenstaande criteria voldoen, voor deze datum goedgekeurde gaffels mogen worden
gebruikt.

G
2- Gegevens van de skûtsjes
De gegevens van alle skûtsjes zijn voor alle eigenarencommissies vrij toegankelijk.
Op verzoek van de betreffende eigenaren verstrekt de Kommisje Amels de betreffende gegevens.

G
3- Giek
De giek heeft een vaste verbinding met de zwanehals en moet geborgd zijn. Het zeil in de schoothoek mag
tijdens de wedstrijd ingesteld kunnen worden via een door de Kommisje Amels goedgekeurde lier op de giek of
een klaploper.

G
4-Gieklengte
De lengte van de giek moet zodanig zijn, dat de oversteek t.o.v. de achtersteven maximaal 10 cm bedraagt.
Het bevestigingspunt van de schoot moet zich op het achterdek bevinden.
Zie ook “rondhouten” (R6).

G
5-Glijlagers
Aan boord van een skûtsje zijn geen andere lagers dan glijlagers toegestaan.

H
1- Hellingen (zie A2, lid 4)
Skûtsjes uit het water
De eigenaar/schipper is verplicht “vooraf” aan de Kommisje Amels te melden, dat het skûtsje geheel of
gedeeltelijk uit het water gaat; waar, wanneer en waarom.
Deze verplichting geldt “altijd”. De Kommisje Amels zal zonodig controle uitvoeren op de werkzaamheden. Bij
in gebreke blijven van aanmelding kan de Kommisje Amels het bestuur van de SKS adviseren te vorderen dat, op
kosten van de eigenaar, het skûtsje alsnog ter controle gehellingd wordt voor het begin van de wedstrijden (zie
M3).

H
2- Halsen
Het halsen moet geschieden via een halstakeltje met houten blokken, hierbij mag men in de hals gebruik
maken van zowel een dubbel als een drieschijfsblok met haak en onder maximaal twee enkel of dubbelschijfs
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blokken. Op het dek mogen hiervoor na 1 maart 2015 twee strippen van maximaal 50 cm lang en aanwezig zijn.
Het halsen mag niet geschieden met gebruikmaking van een lier.

K
1- Kommisje Amels
De Kommisje Amels is een door het SKS- bestuur ingestelde commissie die tot taak heeft de originaliteit van de
skûtsjes ten aanzien van bouw, verschijningsvorm en anderszins te bewaken.

K
2- Kleuren
De skûtsjes moeten in de originele kleuren (bruin, groen of crème) worden geschilderd.
Dekken van de bruine en groene skûtsjes dienen zwart of donkergrijs te worden geschilderd, die van crème
skûtsjes grijs.
Roestvast stalen onderdelen moeten in een passende kleur worden geschilderd.
De rondhouten dienen bij voorkeur voor het lakken in een donkere tint gebeitst te worden.
Het onderwaterschip moet zwart of grafietkleurig zijn.

K
3- Knikken/Uitlijnen
Skûtsjes die verlengd worden, mogen worden uitgelijnd om de zeeg “strokend” te houden.
De wijze van uitlijnen en verlengen dient van tevoren met de Kommisje Amels te worden besproken, waarbij het
uitlijnen wordt vastgelegd.

K
4- Kraanlijn
De uitvoering moet zijn in enkele vorm van staaldraad gegalvaniseerd of roestvast met een minimale dikte van
6 mm en een breeksterkte van minimaal 1900 kg. Er mogen geen dubbele kraanlijnen worden gebruikt of
aanwezig zijn. De uitvoering moet inclusief minimaal 6 m touw zijn, gemeten vanaf de giek, met een
minimale dikte van 14 mm en een breeksterkte van minimaal 1900 kg. Het halende part dient gevoerd te
worden op een rol van de lier of middels een klaploper bevestigd op de mastkoker of het dek.

K
5- Knegt
De knegt moet van het originele model zijn, voorzien van 1 gat voor de lummelbevestiging. Het hart gat mag
zich maximaal 60 centimeter bevinden vanaf de achterkant van de mastkoker.

K
6- Keurmerk
Alle houten onderdelen aan en op het skûtsje zoals roer, helmhout, mast, giek, gaffel, zwaarden etc. moeten
voorzien zijn van een “SKS”-keurmerk, aan te brengen door de Kommisje Amels.

L
1- Lenen en uitlenen van tuigage
Het lenen en uitlenen van zeilen en fokken tijdens de wedstrijden is toegestaan, mits voor het lenende skûtsje
de in de lijst “Meetgegevens en zeiloppervlakken SKS- skûtsjes” aangegeven maximale grootte van zeil en
fok samen, niet wordt overschreden en de schipper van dit skûtsje dit tijdig en vooraf, tot uiterlijk op de
routebespreking, meldt aan de Kommisje Amels of aan het SKS- bestuur. Het zeilteken dient afgeplakt te
worden.

L
2- Loefhouder
De loefhouder is aan de voorzijde maximaal 
3 cm dik (scherp of rond).
Binnen een afstand van 15 cm vanaf de 
voorzijde moet de loefhouder via rechte 
lijnen op volle breedte van de
voorscheg zijn. Vernauwingen, verdikkingen 
en profielen zijn niet toegestaan. De 
bovenzijde van de loefhouder
moet vlak verlopen naar de voorsteven.
De onderzijde moet één lijn zijn met de 
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onderzijde van de voorsteven en mag niet onder de rechte lijn van het
vlak uitsteken.
De lengte van de loefhouder/botloef mag niet langer zijn dan 20 cm, gemeten vanaf de snijlijn/snijpunt van de
voorsteven en de loefhouder/botloef (zie afbeelding).
De hoogte van de loefhouder/botloef mag niet hoger zijn dan 50 cm, gemeten vanaf de horizontale lijn van het
vlak van het skûtsje.

L
3- Luiwagen (fok)
De luiwagen mag niet verder naar achteren worden geplaatst dan de mastbout (haaks uit hartschip gemeten).
Achter deze afstand mogen zich geen gaten of ogen bevinden die voor de bevestiging van de luiwagen gebruikt
zouden kunnen worden.
De luiwagen mag zowel hol als massief zijn.

L
4- Luikkleden
De luikkleden moeten bruin zijn.
De bevestiging moet geschieden met schalklatten en keggen.
Touwwerk met minimaal 1 slag per meter, is verplicht.

L
5- Loefbiter/opsteker
De maximale lengte van de opsteker en loefbiter samen is 10% van de lengte over het dek, met een minimum
van 50 cm.
De fok moet op de loefbiter (c.q. opsteker) worden gevaren. De opsteker + loefbiter moet (van het achterschip
naar voren gezien) horizontaal (evenwijdig aan het wateroppervlak) tot iets omhoog staan.

L
6- Luiken
De op het ruim van het skûtsje verplichte houten luiken moeten een minimale dikte hebben van 22 mm,
zgn. duims, blijvende maat (houtsoort “massief vuren”).
De breedtematen van de luiken moeten overeenkomstig de originele maatvoering zijn.
Elders op het skûtsje toegepast ijzeren luiken moeten een dikte hebben van minimaal 3 mm.
RVS en aluminium zijn niet toegestaan.

L
7- Lieren
Elke lier moet van het originele model zijn, inclusief remwerk. De lier mag niet voorzien zijn van kogellagers.
Het jaagwiel is verplicht en moet vast op de hoofdas bevestigd zijn.

L
8- Lijnenplan
De eigenaar van ieder skûtsje dient vanaf 01-01-2008 een actueel lijnenplan van hun skûtsje beschikbaar te stellen
aan het SKS-bestuur. Dit lijnenplan dient te voldoen aan de normen en de methodiek vastgesteld door het 
SKSbestuur.
De uitvoering geschiedt door een door het SKS-bestuur aan te wijzen, ter zake kundig bureau.
Bij iedere toegestane rompwijziging dient de eigenaar het lijnenplan terstond aan te laten passen en dient te
voldoen aan de normen en de methodiek vastgesteld door het SKS-bestuur. De uitvoering geschiedt door een door
het SKS-bestuur aan te wijzen, ter zake kundig bureau. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de eigenaar.

L
9- Lummel
De lummel, zwanehals en de bevestiging aan/in de giek (inclusief “ringen”) moeten van het originele model zijn.
De lummel dient te zijn voorzien van een borgpen.

M
1- Mastkoker
De voorkant van de mastkoker staat op maximaal 1/3 van de lengte van het skûtsje (over dek gemeten) vanaf de
voorste punt van het dek. De mastkoker dient vierkant te zijn en de binnenkant mag maximaal 4 centimeter
langer en breder zijn dan de mastvoet. De mastbout dient zich in het midden van de koker te bevinden.
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M
2- Mast (zie ook R6 en S4)
De mast is van hout en mag uitsluitend van de volgende houtsoorten worden gemaakt: Oregon-pine/Douglas-fir,
Vuren, Pitch-pine/Amerikaans grenen, Europees grenen (Grove Den) of Lariks.
Het beslag bovenop de hommer moet enkelvoudig zijn, dubbel beslag is niet toegestaan (zie bladzijde 62 van
“Skûtsjes - van trommelstok tot fingerling”).
De maximale lengte van de houten top van de mast, boven de hommer is 2.00 m (exclusief trommelstok en
skearhoutsje), de minimale lengte is 1.60 m.
Zalingen, of constructies van dezelfde aard en/of karakter, zijn niet toegestaan.
De maximale toegestane mastbuiging (hartlijn van de mast) in rust, de zogenaamde stagbocht, is maximaal
1% van de afstand gemeten tussen de mastbout en de bovenkant van de hommer (geldig voor vervangende of
nieuwe masten van/na 1998).
Het gebruik van verstevigingsmaterialen (bij o.a. het lijmen) zoals koolstof, carbon, glasvezel, polyester, etc. is
niet toegestaan. Dit geldt ook voor alle rondhouten zoals gaffels, gieken, bomen, etc.
De dwarsdoorsnede van de mast moet nagenoeg cirkelvormig zijn. Een andere vorm is niet toegestaan.
De maximale toegestane lengte van de mast (gemeten vanaf het dek tot bovenkant hommer) is 16.30 meter.

M
3- Meldingen (zie A2 lid 4 en 5)
Van iedere voorgenomen wijziging c.q. verandering aan of op het skûtsje dient vooraf schriftelijk melding te
worden gedaan aan de Kommisje Amels. Pas na de goedkeuring, en ontvangst van de schriftelijke mededeling
door de eigenaar van de Kommisje Amels, mogen wijzigingen c.q. veranderingen worden doorgevoerd.
Reeds in uitvoering genomen werkzaamheden, zonder de vereiste goedkeuring, kunnen door de Kommisje
Amels worden stilgelegd.

N
1- Navigatiemiddelen/apparatuur.
Onderstaande apparatuur en het gebruik hiervan is niet toegestaan (behalve door de S.K.S. beschikbaar
gestelde apparatuur) en mag derhalve ook niet aan boord zijn op straffe van sanctie overeenkomstig bijlage 1
“C”.
Het gebruik van mechanische, electrische en elektronische navigatiemiddelen en/of navigatieapparatuur, in
welke uitvoering dan ook, te bepaling van:
• De windrichting, dit met uitzondering van de vleugel (fleugel),
• De windsnelheid,
• De snelheid van het skûtsje door het water,
• De snelheid van het skûtsje ten opzichte van de bodem van het vaarwater,
• De meest voordelige koers en de daarbij horende zeilvoering,
• De koers ten opzichte van het magnetische noorden,
• De stuwdruk al of niet in samenhang met het meest gewenste stand van het zeil,
• De plaats van het zeilende skûtsje ten opzichte van de merktekens van de baan,
• De plaats van de merktekens van de baan en markeringsboeien van het wedstrijdwater,
• De plaatsen en koersen van andere skûtsjes,
• De hellinghoek van het skûtsje onder zeil.
Het aan boord hebben van een door het SKS bestuur goedgekeurd communicatiemiddel uitsluitend
voor het melden van noodgevallen is toegestaan.

O
1- Onderwaterschip
Plamuren van het onderwaterschip van plaatranden enz. is toegestaan tot 100 mm boven de waterlijn.
Het plamuren dient “spaarzaam”te geschieden en is bedoeld voor het opvullen van zogenaamde “gaten en
dobben” en niet voor wijzigingen qua vormgeving van het onderwaterschip.
Het SKS-bestuur i.c. de Kommisje Amels is bevoegd om bij gerede twijfel met betrekking tot overmatig
plamuurgebruik op het onderwaterschip, hiernaar onderzoek te (laten) doen door een daartoe aangewezen
bevoegde instantie op basis van kosten van ongelijk. Een en ander kan geschieden middels een boring.

P
1-Peilglas
Een skûtsje moet zijn voorzien van een deugdelijk peilglas geplaatst en op de plaats zoals beschreven onder A3, ad 
c, bij Positie peilglas
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R
1- Rapportage
Wanneer een skûtsje voor de wedstrijden niet voldoet aan de gestelde normen meldt de Kommisje Amels dat
aan het SKS bestuur.

R
2- Reclame
Reclame op skûtsjes, tuigage, kleding en regenkleding van schipper en bemanning is niet toegestaan.
Toegestaan is:
• Zeilteken in grootzeil.
•  Logo van zeilmaker in fok en grootzeil, dat wil zeggen van bescheiden afmetingen (zie de voorschriften voor het 

maken van zeilen onder Z) voor de toegestane/voorgeschreven afmetingen.
• Zeilteken op kleding schipper en bemanning.
Ook op de volgschepen c.q. het zogenaamde moederschip is het voeren van overheersende reclame niet
toegestaan. Het is alleen toegestaan op het zogenaamde moederschip maximaal 2 vlaggen te voeren van een
sponsor van het betreffende skûtsje, de maximale afmetingen van de vlaggen mogen zijn 150x225 cm per stuk.

R
3- Roef
Roefbetimmering.
Alle skûtsjes moeten zijn voorzien van een roefbetimmering en van een waterdicht stalen schot met een
minimale dikte van 3 mm tussen roef en ruim. De deur in dit achterschot naar het ruim dient eveneens van
staal te zijn met een minimale dikte van 3 mm, waterdicht afsluitbaar te zijn en dient geborgd te kunnen
worden door middel van twee knevels. De roefbetimmering houdt in, een complete geschilderde betimmering
één en ander in overleg met en onder de instemming van de Kommisje Amels.
Originaliteit roef.
Een originele roef mag niet worden veranderd. Dus niet verplaatst, versmald, ingekort enz.
Alles dient op de originele manier te zijn uitgevoerd, dus met roefdeurtjes, schuifkap met raampjes enz.
Vanwege de veiligheid (in verband met vollopen na omslaan) mag de ingang van de roef naar hart schip
worden geplaatst. Indien de veiligheid daarmee gebaat is, mag de roef naar voren worden geplaatst, zodat het
achterdek ruimer wordt. Hierover dient nadrukkelijk vooraf met de Kommisje Amels overleg te worden gevoerd
en goedkeuring te worden verkregen. (zie ook D2). De maatvoering van de roef qua lengtemaat moet zijn in de
“originele” maatvoering. De minimale maatvoering is de situatie op 1 januari 2007.
De roef moet voorzien zijn van schuiven voor de zijruiten, verschuifbaar in gootjes of langs stangen. De overgang 
van het deksel (roefdek) en de zijkant en achterkant van de roef dient te zijn voorzien aan de zijkant en achterkant 
van de roef een strip of platrond van minimaal 4 cm. breed en op de bovenkant van de roef een strip of platrond 
van minimaal 4 cm. breed. De overgang van het deksel (roefdek) en de voorkant van de roef dient bij voorkeur te 
zijn voorzien van een opstaande strip van minimaal 4 cm. hoog of een liggend strip of platrond van minimaal 3 
cm. breed. Indien er sprake is van een verbouwing/aanpassing van het skûtsje moet ook de overgang van het dek 
en de zijkant van de roef worden voorzien van een hoeklijn van 4cm breed. Op het deksel langs de zijkant van 
de roef dient i.v.m. de veiligheid een reling bevestigd te zijn. De ingang van de roef dient voorzien te zijn van een 
schuifbare houten” kape” en twee deurtjes. Op de roef dient een houten “kape” aanwezig te zijn. De “kape” bestaat 
uit een houten frame met veiligheidsglas, beschermd door een ijzeren raamwerk. Op de voorkant van de roef dient 
een vierkant aangebracht te zijn voor de zogenaamde schoorsteen. Dit vierkant mag dicht zijn.

R
4- Roer
Het houten roer en het helmhout dienen van Eiken, Afzelia, Iroko of 
Grenen te zijn. De onderzijde van het roer moet in één lijn zijn met het 
vlak van het skûtsje en achtersteven. Ook eventuele skeppers mogen 
hier niet onder uitsteken. Bij gebruik van skeppers mag het hout van 
de onderkant van het roer 5 cm hoger liggen, mits de onderkant van de 
skeppers stroken met de onderkant van de scheg. De skeppers mogen 
maximaal 10 cm breed zijn en mogen een halfronde vorm hebben (zie 
illustratie). De maximale dikte van het onderwater gedeelte van het roer is gelijk aan de dikte van de achtersteven. 
De verdikte onderzijde van het roer mag tot max. 5 cm boven de waterlijn doorlopen. De voorzijde van het roer 
moet binnen 15 cm vanaf de voorkant de volle dikte hebben. Deze eerste 15 cm mogen afgeschuind of afgerond 
zijn. De achterzijde van het roer mag binnen 30 cm vanaf de achterkant via rechte lijnen teruglopen tot minimaal 
de helft van de dikte van het roer (onder water). Het roergedeelte tussen 15 cm van voren en 30 cm van achteren 
dient vlak te zijn (overal gelijk van dikte). Het roer moet traditioneel geborgd zijn (blokje/klosje). De dikte van het 
roer moet minimaal 5 cm zijn.
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R
5- Roestvast staal
Toegestane roestvast stalen onderdelen moeten in een passende kleur worden geschilderd.

R
6- Rondhouten (zie ook M2 en G4)
De mast is van hout en mag uitsluitend van de volgende houtsoorten worden gemaakt: Oregon-pine/Douglas-fir,
Vuren, Pitch-pine/Amerikaans grenen, Europees grenen (Grove Den) of Lariks.
De rondhouten gaffel, giek, fokkeloet, vaarboom mogen worden gemaakt van de bij de mast vermelde
houtsoorten of Essen, Eiken, Spruce of Sitka Spruce. De rondhouten mogen niet hol zijn. De uitvoering moet
éénsoortig en, na samenstelling, massief zijn, met andere woorden combinaties van meerdere houtsoorten zijn
niet toegestaan. De genoemde rondhouten met uitzondering van de gaffel dienen cirkelvormig te zijn.
Gelijmde masten en gieken mogen ten behoeve van lijm en voor doorvoer van een draad en/of een
elektriciteitsbuis in het hart een hiervoor benodigde holte hebben van 25 x 25 mm. Een staaldraad door de
mast mag alleen worden aangebracht voor de veiligheid. Deze staaldraad moet “vast” verlijmd zijn en aan beide
einden voorzien, te weten onder en boven, van een kous.
Bij het “verlijmen” mag geen gebruik worden gemaakt van verstevigingsmaterialen zoals koolstof, carbon, etc.

Het SKS- bestuur i.c. de Kommisje Amels is bevoegd om, bij gerede twijfel omtrent het gebruik van verboden
materiaal in rondhouten, hiernaar onderzoek te (laten) doen door een daartoe aangewezen bevoegde instantie
op basis van kosten van ongelijk. Een en ander kan geschieden middels een boring in het bestaande materiaal.

R
7- Reling
Een reling aan bakboord- en stuurboordzijde naast de de roef is verplicht.

R
8- Restauraties
Bij restauraties moeten de originele materialen/onderdelen en materiaaldiktes worden (her-) gebruikt, één en
ander in overleg met en onder goedkeuring van de Kommisje Amels.
(zie S2 en V2)

R
9- Romp
De rompvorm van de skûtsjes mag niet worden gewijzigd (bijv. verbreden van het skûtsje, het veranderen van
de kimmen, berghouten, boegen, wangen, boorden e.d.) met uitzondering van het verlengen of inkorten. In 
het laatste geval moet het skûtsje opnieuw de meetprocedure doorlopen en moet het maximaal te voeren 
zeiloppervlak worden bepaald volgens de Formule 2016.
Zie ook A5.

S
1-Sancties (zie ook Algemene uitgangspunten punt 5 en “bijlage 1”)

S
2- Staalwerk
Bij vervanging/restauratie dient het originele materiaal gebruikt te worden. Is dit niet bruikbaar dan mag
alleen staal van de volgende omschrijving worden toegepast, zijnde S235JRG2 (voorheen ook wel staal 37
genoemd)
Het SKS-bestuur i.c. de Kommisje Amels is bevoegd om bij gerede twijfel met betrekking tot materiaal gebruik,
hiernaar onderzoek te (laten) doen door een daartoe aangewezen bevoegde instantie op basis van kosten van
ongelijk.
Materiaaldikten; roef min 4 mm ijzer. Gangboorden min. 4 mm ijzer, romp en vlak min. 5 mm ijzer
(ijzer=plaatijzer). Voor-en achterdek min. 4 mm plaatijzer. Onder alle dekken, gangboorden etc. moeten
hoekijzers aanwezig zijn (T-ijzers vervallen) min. 40/40/4 en gelijk aan de h.o.h. afstanden van de kattesporen
en spanten. Alleen onder het roefdek mogen T-ijzers aanwezig zijn.
De te gebruiken materialen, bij restauraties, verbouw etc. dienen overeenkomstig te zijn aan de originele zoals
bij de bouw zijn gebruikt, ook qua modellen en vormen.
Daar waar klinknagels verdwijnen, boven de waterlijn, bij restauraties etc. moeten blinde nagels worden
aangebracht.
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S
3- Strijklatten
De strijklatten dienen van hout te zijn en moeten direct of via beugels (zoals vroeger) op de buitenkant van
de scheepswand bevestigd zijn. De breedte en dikte van de latten is vrij, maar van voor naar achter moeten ze
recht zijn (dus geen profielen of buigingen aan de buitenkant).
Toespoor is wel toegestaan. De strijklatten dienen boven de gemeten waterlijn gemonteerd te zijn.
De strijklatten mogen tijdens de wedstrijd niet verstelbaar/instelbaar zijn.

S
4- Stagbocht
De maximale toegestane mastbuiging (hartlijn van de mast) in rust, de zogenaamde stagbocht, is maximaal
1% van de afstand gemeten tussen de mastbout en de bovenkant van de hommer (geldig voor vervangende of
nieuwe masten vanaf 1998).
De wijze van meten van de stagbocht:
De stagbocht wordt gemeten, bij een in rust op de zijkant liggende mast, tussen de mastbout en de bovenkant
van de hommer. De meetlijn (als uitgangspunt) is een denkbeeldige rechte lijn tussen het hart van het vierkant
van de mast, ter plaatse van de mastbout en het hart van de mast aan de bovenkant van de hommer.

Opdikkingen, van de mastvoet en de hommer, ter beïnvloeding van de hartlijn zijn niet toegestaan. De hartlijn
van de mast is een rechte lijn, lopende van de onderkant van de mastvoet tot en met de top van de mast en
wordt bepaald door het hart van de mast aan de onderkant van de hommer en het hart van de mast, in de
ronding, vlak boven de mastvoet.

S
5- Stevens
De stevens voor en achter moeten vol zijn, aangesmeerd met cement, voorzover zij zich onder water bevinden.
De onderzijde van zowel de voor- als achtersteven mogen maximaal 10 cm boven de horizontale lijn van het vlak
van het skûtsje zitten.
De onderzijde van de voor-en achtersteven mogen niet onder de rechte lijn van het vlak uitsteken.
De voor-en achtersteven mogen in de lengterichting niet verlengd of verkort worden.
De stevens moeten van het originele model zijn.

S
6- Stuit of berghout
De stuit(en) of berghout(en), voor en achter, moeten volledig gevuld zijn met gegoten cement c.q. beton.

S
7- Silhouet
Het silhouet van het zeil dient zodanig te zijn dat de afmetingen voldoen aan de volgende onderlinge
verhoudingsgetallen.
- GOL (gemeten onderlijk) 0,99
- GAL (gemeten achterlijk) 1,57
- GBL (gemeten bovenlijk) 0,32
- GVL (gemeten voorlijk) 1,27
- GPB (gemeten peil boven) moet overeenkomen met de minimale 12% gaffelronding
- GPO (gemeten peil onder) minimaal 5% van GOL
- GDK (gemeten diagonaal klauw) tussen 1,59 en 1,615
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Er worden marges getolereerd van:
2 cm voor GOL;
2 cm voor GAL
2 cm voor GVL
2cm voor GBL,
met dien verstande dat wordt voldaan aan het 
vastgestelde maximum zeiloppervlakte, vastgesteld 
op basis van
de Formule 2016-berekeningen.

Overige restricties zeil
De oppervlakte van het zeil dient te liggen 
tussen 62,5% en 66,5 % van het totale maximum 
zeiloppervlakte van
het betreffende skûtsje.
Alle zeilen die vanaf 18 juli 2009 voor het eerst ter 
goedkeuring worden aangeboden moeten voldoen aan de
hiervoor genoemde verhoudingsgetallen.
De vóór 18 juli 2009 goedgekeurde zeilen mogen worden gevoerd, mits die (in combinatie met de gevoerde fok)
voldoen aan het maximum zeiloppervlakte vastgesteld op basis van de Formule 2016.
De vóór 18 juli 2009 goedgekeurde zeilen die (in combinatie met de gevoerde fok) niet voldoen aan het
maximum zeiloppervlakte vastgesteld op basis van de formule 2016 mogen worden gebruikt, mits
deze worden aangepast en na hermeting (in combinatie met de gevoerde fok) voldoen aan het maximum
zeiloppervlakte vastgesteld op basis van de formule 2016.

T
1- Touwwerk
Touwwerk mag van kunststof zijn. Touwwerk moet een natuurlijke manilla bruine kleur hebben en “Engels”
geslagen zijn. Zogenaamd “jachttouw” is niet toegestaan.
Uitsluitend voor de schootvoering vervalt de eis van Engels geslagen touwwerk.

T
2- Tuigage
Tuigage die qua vorm, belijning en makelij of tuig dat afwijkt van het oorspronkelijke model is niet
toegestaan.

U
1- Uitrusting
De volgende uitrusting moet verplicht aan boord zijn en tijdens wedstrijden als bedoeld in Artikel 5 van het
Huishoudelijk Reglement gebruiksklaar zijn opgeslagen.
a.  Een verbanddoos conform art. 72 van het Veiligheidsbesluit Binnenvaart.
b.  Een gele vlag ( ca. 50x60 cm ) voor hulpvraag.
c.  Reddingsboei + touw.
d.  Voor ieder opvarende een deugdelijk en passend zwemvest.
e.   Anker + ankerlijn. 

Gewicht anker minimaal 20 kg. 
Ankerlijn minimale diameter 16mm aan het anker bevestigd.

f.  Touw met een lengte van 20 meter, dikte minimaal 26 mm en een breeksterkte van minimaal
10.800 kg, met gesplitst oog en een merk op 15 meter t.b.v. een eventuele sleepstart.

V
1- Vallen
Alle zeilvallen en de fokkeval met uitzondering van het katteval dienen minimaal 8 mm dik te zijn met een 
minimale
breeksterkte van 3400 Kg. De vallen zijn bij voorkeur van gegalvaniseerd staaldraad echter RVS is toegestaan.

2- Veranderingen/vernieuwingen (zie ook M3 en S2)
Elk skûtsje is uniek en de maten ervan zijn door de Kommisje Amels vastgelegd.
Wijzigingen, veranderingen aan schip en tuigage die het karakter van het schip en de zeileigenschappen
beïnvloeden, dienen vooraf schriftelijk aan de Kommisje Amels te worden gemeld.
Bij verlenging of verbouwingen of materiaalvervanging moeten tenminste de minimaal geldende
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materiaaldiktes worden toegepast en de oorspronkelijke manier van construeren worden gevolgd (zoals bij
geklonken schepen het geval was).
Lassen is toegestaan, maar op de originele manier geklonken heeft de voorkeur. Bij laswerk wordt verzocht
halve nagels, op zichtbare plaatsen, tegen te lassen.
Voorgestelde veranderingen worden door de Kommisje Amels getoetst aan de bestaande voorschriften, de
originaliteit en het skûtsje zelve.
Indien er hierover niets is vastgelegd of bekend is, wordt getoetst aan de andere skûtsjes bij voorkeur van
dezelfde werf. Uitgangspunt voor de originaliteit is het boekje “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling”.
De wijziging wordt toegestaan of op grond van een nader te omschrijven reden (bijvoorbeeld een ongewenste
ontwikkeling) afgewezen; e.e.a. wordt schriftelijk doorgegeven aan de eigenaren.
De Kommisje Amels heeft hierbij overleg met het SKS- bestuur, waarna het SKS- bestuur beslist.

V
3- Vleugel (fleugel)
Vleugels afwijkende van het traditionele model, te weten trommelstok – skearhoutsje- vleugel, zijn niet
toegestaan. Scheerhout van hout of metaal, maatvoering 45 à 50 cm.
De vleugel, blauw van kleur met “rood/wit/blauw” vierkantje vooraan.
Maatvoering qua lengte 2,5 x de lengte v.h. scheerhout.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals overlijden, mag een andere kleur vleugel worden gevoerd e.e.a. na overleg en
goedkeuring van de Kommisje Amels.

V
4- Voorstag
De voorstag moet uit één doorlopende draad bestaan en bovendeks worden vastgezet op een rol van de lier of
middels een klaploper aan de mastkoker of op het dek. De klaploper mag worden geborgd door middel van een
ketting welke wordt bevestigd aan de mastkoker of op het dek. (tijdens de wedstrijd is onderdekse bevestiging
niet toegestaan). De bevestiging moet zijn met en via sluitingen op de strip op de bovenzijde van de opsteker. De
voorstag moet van gegalvaniseerde staaldraad zijn, maatvoering 6x36 (staalkern), of 10 of 12 mm, breeksterkte
7120 kg. Resp. 10200 kg.
Bij gebruik van een klaploper en ketting dienen deze éénzijdig te worden bevestigd aan één der kokerswangen
of op het dek.

W
1- Wanten
Het achterste want mag niet verder naar achteren dan 50 cm vanaf de achterkant van de mastkoker. (gemeten
op dekhoogte haaks uit hartschip).
Verstelbare wanten op rails zijn niet toegestaan.
De wanten moeten worden vervaardigd van gegalvaniseerde staaldraad, maatvoering 7x7 resp. 6x36
(staalkern), minimaal 10 mm (breeksterkte 7120 kg) met gegalvaniseerde- of roestvaststalen spanners M16
(breeksterkte 9500 kg).
Voorgespannen RVS is niet toegestaan.
Als alternatief voor wanten is toegestaan RVS 7x7, 10 mm, treksterkte 5700 kg. Bij dubbele wanten is toegestaan 
RVS 7x7,
minimaal 10 mm. Bij enkele wanten is toegestaan RVS, 7x7, 12 mm in plaats van 10 mm.

W
2- Waterstangen
Van de waterstangen mogen één of meer vervangen worden door kettingen. Eventuele spanners moeten aan de
scheepszijde van de stang of ketting aangebracht worden.
De zijdelingse waterstangen mogen niet verstelbaar zijn en met (zgn.) lippen aan het schip zijn verbonden c.q.
bevestigd. De verticale (middelste) waterstang mag verstelbaar zijn, boven de horizontale stand.

W
3- Waterlijst/ Den
De waterlijst (voorkant den) mag zich maximaal 75 centimeter achter de achterkant van de mastkoker bevinden.

Z
1- Zwaardklossen
Zwaardklossen moeten (op dekhoogte) aanwezig zijn.

60 Handboek S.K.S. 2018



Z
2- Zwaarden
De zwaarden mogen qua uitvoering niet afwijken van het oorspronkelijke model, zie “van trommelstok tot
fingerling”. De binnenzijde van de kop van het zwaard mag niet afgerond of afgeschuind worden tot aan de
sleepijzers. Bij de zwaarden moeten de bouten aan de buitenzijde voorzien zijn van een verzonken ronde kop.
De moeren bevinden zich aan de binnenzijde. De voorkeur wordt gegeven aan eikenhout, maar de houtsoorten
Afzelia, Iroko en Grenen zijn toegestaan. De zwaarden mogen uit 2 lagen hout zijn opgebouwd. Als deze
methode wordt gebruikt, is men verplicht eikenhout te gebruiken. Het gebruik van kunststof bussen en
kunststofringen is niet toegestaan. Constructies zwaardophanging naar keuze conform één van beide
onderstaande tekeningen.
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Z
2- Zwaarden

De zwaarden mogen qua uitvoering niet afwijken van het oorspronkelijke model, zie "van trommelstok tot
fingerling". De binnenzijde van de kop van het zwaard mag niet afgerond of afgeschuind worden tot aan de
sleepijzers. Bij de zwaarden moeten de bouten aan de buitenzijde voorzien zijn van een verzonken ronde kop.
De moeren bevinden zich aan de binnenzijde. De voorkeur wordt gegeven aan eikenhout, maar de houtsoor-
ten Afzelia, Iroko en Grenen zijn toegestaan.
Het gebruik van kunststof bussen en kunststofringen  is niet toegestaan.
Constructies zwaardophanging naar keuze conform één van beide onderstaande tekeningen.

Z
3- Zeilmeting

Alvorens tot aanmaak van grootzeil en/of fok over te gaan, is schriftelijk goedkeuring van de maten door de
het bestuur van de SKS aan te wijzen bureau (zie A4) nodig.
Gebruik in een wedstrijd is uitsluitend toegestaan na controle en merken van zeil/fok door de Commissie
2000.
Voor de zeilmetingen gelden de vastgelegde waarden (zie Z5).
Hermeting dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het doen van veranderingen aan zeil en/of fok bij de
Commissie 2000. Alvorens met de laatstgenoemde werkzaamheden aan te vangen, moet er toestemming zijn
gegeven door de Commissie 2000. 

Z
4- Zeilen (voorschriften tot het maken van…)

Hoofdstuk 1
Het tuig
1. Op een skûtsje is het voeren van meer tuig dan 1 fok en 1 grootzeil niet toegestaan.
2. Er mag voor het kampioenschap van de SKS alleen gevaren worden met door de Commissie 2000 of een

daartoe aan te wijzen bureau gemeten en gemerkte zeilen. 

Z
3- Zeilmeting
Alvorens tot aanmaak van grootzeil en/of fok over te gaan, is schriftelijk goedkeuring van de maten door de het
bestuur van de SKS aan te wijzen bureau (zie A4) nodig.
Gebruik in een wedstrijd is uitsluitend toegestaan na controle en merken van zeil/fok door de Kommisje Amels.
Voor de zeilmetingen gelden de vastgelegde waarden (zie Z5).
Hermeting dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het doen van veranderingen aan zeil en/of fok bij de
Kommisje Amels. Alvorens met de laatstgenoemde werkzaamheden aan te vangen, moet er toestemming zijn
gegeven door de Kommisje Amels.

Z
4- Zeilen (voorschriften tot het maken van…)

Hoofdstuk 1
Het tuig
1. Op een skûtsje is het voeren van meer tuig dan 1 fok en 1 grootzeil niet toegestaan.
2. Er mag voor het kampioenschap van de SKS alleen gevaren worden met door de Kommisje Amels of een
daartoe aan te wijzen bureau gemeten en gemerkte zeilen.

Hoofdstuk 2
Vervaardiging/Materialen algemeen/Diversen
1. De zeilen moeten zijn vervaardigd van 1 soort doek en enkellaags zijn geweven van polyester en wel op
een wijze die oorspronkelijk gebruikelijk was. Het gebruik van kunstvezel, anders dan polyester, is, in
welke vorm dan ook, niet toegestaan.De geweven structuur moet duidelijk zichtbaar zijn. Het minimale
doekgewicht is 12 oz US of 510 g/m2 voor de fok en 14 oz US of 600 g/m2 voor het grootzeil.
De diagonele rek van het doek mag niet minder zijn dan 1,7% van een inch, bij een belasting van 10 pond
(US). Om de rek te bepalen wordt een strip van 2x16 inch uit het doek gesneden en dit wordt getest volgens
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de standaard procudure (Woven Stretch Test Rapport) toegepast door de leveranciers van het doek.
Tijdens de meting van de tuigage dient een testrapport van het toegepaste doek, met lot nummer, te
worden afgegeven.
2.  Het gebruik van aromatische polyamide kunststofvezels of ander hoog moleculaire vezel bijvoorbeeld kevlar of 

mylar is niet toegestaan (ook niet voor touwwerk).
3.  Er mogen geen doorzichtige doekmaterialen in de zeilen worden verwerkt.
4.  De zeilen dienen genaaid te zijn van banen met gelijk blijvende breedte met een minimum breedte van 45 cm 

en een maximum breedte van 55 cm. Dit met uitzondering van de halshoek. De banen dienen gestikt te zijn 
(evenwijdig aan het achterlijk) en niet uitsluitend gelijmd. De stiksels, waarmee de banen in het zeil genaaid 
worden, dienen overeenkomstig de kleur van het zeil te zijn.

5.  Elk zeil moet vervaardigd zijn van gelijk blijvende doekdikte over alle banen van het betreffende zeil.
6.  Het zeil dient bruin van kleur te zijn. Een fok dient bruin of (gebroken) wit te zijn. De kleur bruin moet in 

principe liggen tussen de RAL kleuren 8016 t/m 8019 en 8022.
7.   Bij nieuw te vervaardigen tuigen dient van alle materialen vooraf een monster met volledige specificatie en 

rekgegevens aan de Kommisje Amels ter goedkeuring te worden aangeboden van minimaal 1 meter lengte 
baandoek. Van de bevindingen van de Kommisje Amels wordt de eigenaar op de hoogte gesteld.  Bij het 
vervaardigen van zeil en/of fok dient de maker een extra stuk doek (één baan van 25 centimeter extra) aan te 
brengen. Dit extra doek kan tijdens de meting door de zeilmeter worden afgesneden. Eén en ander ter controle 
of het gebruikte doek overeenkomt met het eerder afgeleverde monster. 

8. Het zeil dient met een rijglijn in de sponning aan de gaffel geslagen te kunnen worden.

Hoofdstuk 2.1
Lijken
1.    Alle zeilen moeten worden voorzien van aan de buitenkant handmatig aangenaaide touwlijken van geslagen  

touw met een minimale dikte van 18 mm. Deze touwlijken dienen van een natuurlijke touwkleur te zijn, te 
weten; manilla bruin.

2.  Zowel bij de fok als het zeil dient het touwlijk bij de hals en de schootshoek royaal langs het onderlijk van het 
tuig rond de hoek tot minimaal 1 meter boven het bovenste reefoog te worden genaaid.

3.  Al het gebruikte, en te gebruiken, touwwerk moet van een natuurlijke touwkleur zijn t.w. manilla bruin.

Hoofdstuk 2.2
Hoekversterkingen
1.   Hoekversterkingen, te weten de halshoeken, schoothoeken, reefhoeken, tophoek, nokhoek en rakhoek 

(klauwhoek) moeten op het verticaal lopende zeildoek worden aangebracht en van hetzelfde te zijn.
2.   Hoekversterkingen dienen ongeveer evenwijdig aan de lijken gesneden te zijn. Met uitzondering van de 

tophoek van de fok en de hoekversterkingen onder aan de voorlijken dienen alle versterkingen vierhoekig te 
zijn.

3.   De afdeklap of bovenlap van de schoothoeken mag tot maximaal 1.50 meter boven het bovenste reefoog 
worden aangebracht. De nokhoek- en rak- of klauwhoekafdeklap mag niet langer zijn dan 1.50 meter. Voor al 
deze hoeken geldt een maximale breedte van 100 cm.

4.   Voor afdek- of bovenlap van de halshoek alsmede de reven in het voorlijk van fok en grootzeil is een maximale 
maat van 1 meter boven het bovenste reefoog en een maximale breedte van 50 cm toegestaan.

5.  De afdek- en bovenlap van de tophoek mag maximaal 1 meter lang zijn over de gehele breedte van de fok.
6.  Alle verdubbelingen van doek in de hoekversterkingen dienen door de boven- of afdeklap te worden afgedekt.
7.  De stiksels van de hoekversterkingen dienen dezelfde kleur te hebben als het doek.
8.  De lengtes van de afdeklappen worden gemeten langs de lijken.

Hoofdstuk 2.3
Ogen
1.  Schoot-, hals- en reefhoeken mogen alleen van een buitenkous worden voorzien (dit om het zeil te zetten).
2.   Persgrommers zijn toegestaan op die plaatsen waar oorspronkelijk touwgrommers in het zeil werden 

verwerkt. In plaats van staartgrommers zijn eventueel banden toegestaan. Deze banden dienen dezelfde of 
nagenoeg dezelfde kleur hebben als het zeildoek.

3.  Persgrommers zijn met name niet toegestaan als oog-, hals-, hijs- of schoothoekbevestiging.

Hoofdstuk 3
Zeil.
1.   Het zeil dient op de originele wijze te worden aangezet door middel van rakbanden die met lis aan het voorlijk 

zijn gesplitst en geknoopt. Rakbanden zijn vervaardigd van touw. Ook moeten rakbanden worden voorzien van 
kloten of kralen en waar nodig minimaal 3 katvalhoutjes (halve maantjes) voor de katteval.

2.   In het zeil zijn maximaal 5 houten zeillatten toegestaan met een lengte van maximaal 20% van de onderlijk 
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lengte, evenredig verdeeld over het achterlijk, in opgenaaide latzakken, in oorspronkelijke vorm, met 1 of 2 
gaten en touwtjes ter bevestiging van de zeillatten. De maximale breedte van de zeillatten bedraagt 10 cm.

3.   Het merkteken of embleem van de zeilmaker mag maximaal 30 x 30 cm zijn. Het merkteken mag uitsluitend 
in de halshoek worden aangebracht.

4.   Het zeilteken moet wit zijn en met een minimale hoogte van 1.25 meter en een maximale hoogte van 2 meter 
in het zeil worden aangebracht.

5.   Het onderlijk van het grootzeil dient van een losse broek te zijn, voorzien van een minimale diepte op halve 
lengte van het onderlijk van 5% van de onderlijklengte (de recht gemeten lengte tussen de halshoek en de 
schoothoek).

6.   De ruimte tussen de buitenkous van de nokhoek en de onderkant van het oog van het gaffelbeslag mag 
maximaal 10 centimeter zijn. 
Bevestiging tussen gaffelbeslag en buitenkous middels één of meerdere sluitingen.

 Zeilen gemaakt en gekeurd na 10-03-2007 dienen aan dit criterium te voldoen.

Hoofdstuk 4
Fok
1. De fok moet met bronzen leuvers aan de voorstag zijn bevestigd.
2. In de fok zijn maximaal 4 zeillatten toegestaan evenredig verdeeld over het achterlijk, met een maximale
lengte van 20% van de onderlijk lengte met dien verstande dat de bovenste zeillat maximaal de helft van
de fokbreedte ter plaatse mag hebben, gemeten loodrecht op het achterlijk. De houten zeillatten moeten
worden bevestigd in opgenaaide latzakken van een oorspronkelijke vorm met ter bevestiging van de
zeillatten 1 of 2 gaten en touwtjes.
3. Een topplank is niet toegestaan.
4. In of aan het voorlijk mag geen staaldraad worden verwerkt.
5. Een gaffeltje is toegestaan wanneer deze niet langer is dan 20 cm (hart oog tot hart oog) en moet van een
origineel model zijn, zie tekening.
6. De fok mag niet achter de overloop kunnen worden getrokken.
7. Het onderlijk van de fok dient van een losse broek te zijn voorzien met een minimale diepte op halve lengte
van het onderlijk van 5% van de onderlijklengte (de recht gemeten lengte tussen de halshoek en de schoothoek).
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voorzien van kloten of kralen en waar nodig minimaal 3 katvalhoutjes (halve maantjes) voor de katteval.
2. In het zeil zijn maximaal 5 houten zeillatten toegestaan met een lengte van maximaal 20% van de onder-

lijk lengte, evenredig verdeeld over het achterlijk, in opgenaaide latzakken, in oorspronkelijke vorm, met 
1 of  2 gaten en touwtjes ter bevestiging van de zeillatten. De maximale breedte van de zeillatten bedraagt
10 cm.

3. Het merkteken of embleem van de zeilmaker mag maximaal 30 x 30 cm zijn. Het merkteken mag uitslui-
tend in de halshoek worden aangebracht.

4. Het zeilteken moet wit zijn en met een minimale hoogte van 1.25  meter en een maximale hoogte van 2
meter in het zeil worden aangebracht.

5. Het onderlijk van het grootzeil dient van een losse broek te zijn, voorzien van een minimale diepte op
halve lengte van het onderlijk van 5% van de onderlijklengte (de recht gemeten lengte tussen de halshoek
en de schoothoek).

6. Met ingang van het seizoen 2001 moet de lengte van het onderlijk minimaal 55% van de lengte over het
dek zijn.

7. `De ruimte tussen de buitenkous van de nokhoek en de onderkant van het oog van het gaffelbeslag mag
maximaal 10 centimeter zijn.
Bevestiging tussen gaffelbeslag en buitenkous middels één of meerdere sluitingen.
Zeilen gemaakt en gekeurd na 10-03-2007 dienen aan dit criterium te voldoen.

Hoofdstuk 4 
Fok
1. De fok moet met bronzen leuvers aan de voorstag zijn bevestigd.
2. In de fok zijn maximaal 4 zeillatten toegestaan evenredig verdeeld over het achterlijk, met een maximale

lengte van 20% van de onderlijk lengte  met dien verstande dat de bovenste zeillat maximaal de helft van
de fokbreedte ter plaatse mag hebben, gemeten loodrecht op het achterlijk. De houten zeillatten moeten
worden bevestigd in opgenaaide latzakken van een oorspronkelijke vorm met ter bevestiging van de zeillat-
ten 1 of  2 gaten en touwtjes.

3. Een topplank is niet toegestaan.
4. In of aan het voorlijk mag geen staaldraad worden verwerkt.
5. Een gaffeltje is toegestaan wanneer deze niet langer is dan 20 cm (hart oog tot hart oog) en moet van een

origineel model zijn, zie tekening.
6. De fok mag niet achter de overloop kunnen worden getrokken.
7. Het onderlijk van de fok dient van een losse broek te zijn voorzien met een minimale diepte op halve leng-

te van het onderlijk van 5% van de onderlijklengte (de recht gemeten lengte tussen de halshoek en de
schoothoek).

Hoofdstuk 5
Reven
1. Het reven van het tuig moet met de hand geschieden. Reven door middel van lieren is niet toegestaan.
2. Het reven van het grootzeil dient te geschieden met een steekbout en bindrif. De broek dient dus opgerold

met knuttels bijeen gebonden te worden.
3. De reefknuttels dienen van geslagen touw te zijn gemaakt en dezelfde kleur als het betreffende zeil te 

hebben of natuurlijke touwkleur (bijvoorbeeld manilla bruin).

Hoofdstuk 6
Niet toegestaan
1. Coupe banden.
2. Reguleerlijntjes.
3. Telltales.
4. Patentrif of dergelijke constructies.
5. Cunninghamholes.
6. Flattingreefs.
7. Algemeen zaken die niet passen bij het silhouet.

Tekeningen gaffeltje:

Gesmeed gaffeltje Alternatief

Hoofdstuk 5
Reven
1. Elk skûtsje dient een combinatie van zeil en fok beschikbaar te hebben dat zodanig reefbaar is, dat de
schipper en diens bemanning in alle omstandigheden waarin een wedstrijd wordt georganiseerd, in
staat zijn aan de wedstrijden deel te nemen zonder dat daarvoor gevaarlijke omstandigheden ontstaan.
2. Het reven moet met de hand geschieden. Reven doormiddel van lieren is niet toegestaan.
3. Het reven dient te geschieden met een steekbout en bindrif. Het gereefde deel dient met knuttels
bijeen gebonden te worden.
4. De Reefknuttels dienen van geslagen touw te zijn gemaakt en dezelfde kleur als het betreffende zeil
te hebben of natuurlijke touwkleur (bijvoorbeeld manilla bruin)

Hoofdstuk 6
In ieder geval niet toegestaan
1. Coupe banden.
2. Reguleerlijntjes.
3. Telltales.
4. Patentrif of dergelijke constructies.
5. Cunninghamholes.
6. Flattingreefs.
7. Algemeen zaken die niet passen bij het silhouet.
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Procedure zeilmetingen
Namens het SKS- bestuur wordt een coördinator zeilmeting benoemd.
Deze is de contactpersoon voor de schipper, de zeilmaker en de vertegenwoordiger van het bureau wat de
meting uitvoert (zeilmeter).
De coördinator van de SKS verzorgt de administratie met betrekking tot de zeilcodering en het verwerken van
de meetresultaten.

Afspraken voor zeilmeting minimaal 1 werkdag voor de meting te geschieden met de zeilmeter.
Controle van het zeil nadat het zeilklaar is gemaakt, wordt uitgevoerd door de Kommisje Amels. Afspraken voor
deze controle dienen 4 werkdagen voor de controle te geschieden met de coördinator. (Kommisje Amels)

De door het bureau gemaakte uren en kosten worden aan de betreffende eigenaren c.q. opdrachtgevers
rechtstreeks in rekening gebracht.

Bij de meting aanwezig:
- vertegenwoordiger schip
- zeilmeter

Bij controle aanwezig:
- 2 vertegenwoordigers Kommisje Amels
- vertegenwoordiger schip

Het meetbureau brengt het merkteken aan en stuurt de resultaten van de metingen naar de coördinator van de
SKS. Deze stuurt kopieën, voorzien van een goedkeuringsstempel naar de eigenaar en de schipper, nadat de
Kommisje Amels het zeil heeft goedgekeurd.

Alle nieuwe zeilen worden zonder lijken gemeten.

Bestaande zeilen die al eens door de SKS gemeten zijn, mogen niet meer dan twee nieuwe banen hebben.
Alle andere zeilen moeten zonder lijken worden aangeboden.

Bestaande zeilen moeten worden aangeboden in een ruimte met de mogelijkheid om het voorlijk onder
100 kg spanning te zetten. De meetruimte moet lang genoeg zijn om de diagonalen uit te leggen.

De zeilen en fokken worden als volgt gemeten:
-  de zeilen en fokken worden in zijn geheel uitgelegd, waarna voor de maten GOL, GAL, GVL en GDK, het doek op 
een halve meter langs de te meten lijn in een plooi van een halve meter wordt gelegd. Voor de te meten diagonaal 
GDK ligt deze vouwkant aan de kant van de halshoek.

-  Het doek wordt gemeten van vanaf de de buitenkant van de snijlijnen van de lijken (zonder touw).
-  Het doek wordt met handkracht strakgetrokken.
-  De maten GAL en GVL worden gemeten langs het doek.
-  De maten GBL, GDK en GOL worden gemeten in een rechte lijn vanaf snijpunt tot snijpunt van de betreffende 
lijken, waarbij de pijlen GPO en GPB haaks worden gemeten vanuit de rechtstand van GB en GOL, daar waar deze 
de grootste maat heeft.

-  De topbreedte van de fok wordt eveneens gemeten vanaf de snijpunten van de lijken.

Hoofdstuk 6a Reguleerlijn
Gebruik reguleerlijn in het achterlijk  
In afwijking van hoofdstuk 6 is een reguleerlijn in het achterlijk van een fok (alle doeksoorten) of een zeil 
(Polykote) toegestaan mits deze reguleerlijn; a. in de nok- of top- hoek niet zichtbaar in de zoom is vastgezet b. 
dikte maximaal 6 mm is merknaam Gleistein standaard T en voldoet aan de kleurstelling T, 1-Touwwerk c. los in 
de zoom van het achterlijk zit d. op maximaal 20 centimeter boven de kous in de schoothoek uit de zoom komt 
e. aan de binnenkous in de schoothoek is vastgeknoopt f. alleen handmatig, zonder hulpmiddelen wordt versteld 
Om de reguleerlijn ter hoogte van een reef te kunnen verstellen mag daar een afsplitsing aan de reguleerlijn 
worden gemaakt.
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Bijlage 1

SINTRALE KOMMISJE SKÛTSJESILEN

Sancties

Uitwerking van:
a)  Het Wedstrijdreglement van de SKS, deel III “regels voor de vaart”. Hoofdstuk A, art. 5;
b)  Originaliteitsreglement, (A2 – Algemene uitgangspunten)

A.
Door het bestuur zal, (eventueel) op advies van de Kommisje Amels, bij de geconstateerde overtreding c.q. het
in strijd handelen met de vastgestelde voorschriften/reglementen overgegaan worden tot declassering (14e)
plus toekenning van 7 extra strafpunten, totaal 21 niet aftrekbare punten voor de betreffende wedstrijd, ter
zake hierna volgende zaken/overtredingen:
-   Het in strijd handelen met het “Wedstrijdreglement van de SKS, deel III, regels voor de vaart, hoofdstuk A, art. 

5”
-   Het in strijd handelen met het “Originaliteitsreglement van de SKS, supplement Art. 1” met name A2, 

Algemene Uitgangspunten

B.
Door het bestuur zal, (eventueel) op advies van de Kommisje Amels, bij de geconstateerde overtreding c.q.
het in strijd handelen met de vastgestelde voorschriften/reglementen van de SKS overgegaan worden tot
declassering (14e met gevolg 14 niet- aftrekbare punten) voor de betreffende wedstrijd.
Het gaat hierbij om de hiernavolgende artikelen van het “Originaliteitsreglement van de SKS, supplement art.
1” te weten:
B1 (bakstagen), D1 (denning), F1 (fok), G1 (gaffel), G3 (giek), H2 (halsen), K4 (kraanlijn), K6 (keurmerk),
L3 (luiwagen), R2 (reclame), S3 (strijklatten), T1 (touwwerk), V4 (voorstag) en W1 (wanten), het gebruiken van
niet “gemerkte” zeilen en fokken (tuigage), het gebruiken van niet geoorloofde combinaties van tuigen (qua
oppervlakte) en Z4 (hoofdstuk 6).
Het gebruik van, of het aan boord zijn van de onder N1 genoemde navigatiemiddelen /apparatuur en of een
niet door de SKS goedgekeurd communicatie middel.

C.
Door het bestuur zal, (eventueel) op advies van de Kommisje Amels, bij de geconstateerde overtreding c.q.
het in strijd handelen met de vastgestelde voorschriften/reglementen van de SKS overgegaan worden tot het
toekennen van 3 niet aftrekbare strafpunten, buiten het dagklassement, ten laste van het totaalklassement, bij
de hiernavolgende geconstateerde overtredingen, te weten:
- het gebruik van “snappen en draaisluitingen”,
- het in strijd handelen met de niet, in bovenvermelde onderdeel “B”, genoemde artikelen van het
“Originaliteitsreglement” vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 8 maart 2008,
- bij het nalaten van afgesproken/opgedragen aanpassingen, tijdens de wedstrijdenreeks, door het bestuur
van de SKS of de betreffende wedstrijdcommissie,
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Bijlage:

Skûtsjes van 
trommelstok tot fingerling

(Uittreksel)
Uitgave 1985

Sintrale
Kommisje
Skûtsjesilen
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De kokerswangen, van ijzeren platen gevormd,
maken deel uit van de mastkoker, die de mast zijde-
lings steun geeft aan de onderzijde.
De kokerswangen zijn onder bevestigd op het vlak
van het schip, of bovenop de kattesporen.
Mastkoker (—), het geheel wat er voor zorgt dat de
mast voor-, zij- en achterwaartse steun ondervindt.
De mast is in de koker opgehangen met behulp van
een zware ijzeren bout (—), die door de bovenzijde
van het vierkant van de mast gaat door het zgn.
boutsgat (—).
Deze bout rust aan de bovenzijde van de kokerswan-
gen in lagers ofwel in gaten in die wangen. Deze
voorzieningen maken dat de mast hier een draaipunt
heeft, waardoor het ook mogelijk is de mast te strij-
ken, evt. met behulp van een contra-gewicht.

8. kokerswangen

9. mêstkoker

10. De Bout

boutsgat

Van trommelstok tot fingerling 
De (—) is met een bus boven onder de top van de
mast geschoven, waaraan draaibaar bevestigd het:
Scheerhoutje (—), van hout of metaal met hieraan
verbonden de:
Wimpel (—) ter bepaling van de windrichting, blauw
van kleur met rood wit blauw vierkantje vooraan.
Hanepoten (—), vormen samen met de ‘krans’, het
ijzerwerk, in de top van de mast; zij zijn draaibaar en
dienen ter bevestiging van de blokken voor kraanlijn
en nokkeval.
Krans (—); twee halve beugels, met houten aan elkaar
verbonden en zodoende een ring vormend; aan deze
krans zitten ogen gelast of gesmeed ter bevestiging
van de wantdraden, zeilsval en halslijn.
De 6 of 8-kantige verdikking van de mast waar de
krans op rust wordt de (—) genoemd. De hommerts
vormt de scheiding tussen top en eigenlijke mast.
De mast (—) is van massief amerikaans grenen doch
tegenwoordig ook veelvuldig gelijmd uit verschillen-
de balken. Hij loopt naar onder iets dikker uit en
wordt vierkant waar hij tussen de kokerswangen
rust.

1 trommelstok

2. skearhoutsje

3. fleugel

4. hoannepoaten

5. krâns
6. hommerts

7. mêst

Van trommelstok tot fingerling
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1 trommelstok

2. skearhoutsje

3. fleugel

4. hoannepoaten

5. krâns
6. hommerts

7. mêst

Van trommelstok tot fingerling Dit contra-gewicht (—), bestaat uit een vast stuk
dat aan de onderkant van het vierkant op de
mast is bevestigd, en een stel losse ijzeren platen.
Dit laatste is een hulpmiddel om bij gestreken
mast onder lage vaste bruggen door te varen.
Ook bij tegenwind maakte men een dankbaar
gebruik van de mogelijkheid om de mast te strij-
ken.
Van latere datum waren de zgn. kielwichten, die
hetzelfde doel doch een wat andere vorm hadden.
De (—) is aangebouwd aan de achterkant van de
kokerswangen. Er loopt een gat door de knegt waar
de lummel van de giek in valt waardoor de giek
draaibaar is.

11. wegerij

12. knegt

De luiken (—), dienen om het laadruim mee af te dek-
ken. Ze zijn gemaakt van 2 of 3 planken die door
klampen aan de achterkant met elkaar verbonden
zijn. Ze rusten in de lengterichting van het schip op
houten balken (3 stuks) die op hun beurt steunen op
2 gebogen ijzeren balken overdwars.
De onderkant van de luiken steunen op de (—) den,
een opstaande rand van zo’n 20 tot 30 cm hoog, van-
uit het gangboord (—) opgetrokken.
Aan de achterkant van het laadruim (—) rusten de
luiken tegen de roef op een hoekijzer, of U-balk, een
gootje vormend. Aan de voorkant worden ze gedra-
gen door de waterlijst (—), opgetrokken uit het voor-
dek en overdwarslopend van warring tot warring.
Het voordek (—) loopt over de volle breedte van het
schip en wordt begrensd door wetterlist en steven in
de lengterichting.

13. lûken

14. riiswarring

15. de warring
16. it rûm

17. wetterlist

18. foardek

van de mast. Bovendeks naar achteren lopend komen
wij door de warring, die zo heet tot de achterkant
van de roef om vervolgens te belanden op het (—) wat
over de volle breedte loopt en aan de achterzijde
wordt begrensd door de (—) en aan de voorzijde door
de roef.
Het woonverblijf (—), is opgetrokken vanuit de gang-
boorden.

22. achterdek

23. binnen boor-
den
24. roef

Het dirksluik (—), aan de voorkant in het voordek,
geeft toegang tot de durk, de ruimte eronder. Het
heeft opstaande randen, en wordt afgesloten met een
scharnierend deksel (—), die aan de onderkant soms
fraai is beschilderd. Twee losse deksels (—) tussen
durkslûk en kokerswangen, sluiten een ruimte
onderdeks af. Zij worden verwijderd bij het strijken

19. durkslûk

20. klap
21. kokers- of 
kistlûken
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De roef kan van verschillende hoogten zijn. De roef
is aan de zijkanten voorzien van twee ruitjes, die aan
de buitenkant kunnen worden afgesloten met
behulp van losse schuiven (—), die verschuifbaar zijn
in gootjes of langs stangen.
Op de bovenkant van de roef, het (—) genaamd, ligt
ter afsluiting van de roef de kap (—), schuifbaar en
van hout gemaakt, veelal voorzien van matglas, dat

25. skûven

26. deksel
27. kape

aan de bovenzijde wordt beschermd door een opklap-
baar raamwerk (—) van dunne ijzeren stangen. De
kape vormt tezamen met de twee deurtjes aan de
achterzijde van de roef de ingang tot de roef.
Tevens vindt men op het deksel van de roef nog het
kleinere kapke, bedoeld om wat meer licht op de
tafel te laten vallen. Aan de binnenkant hiervan zit
een oog om de petroleumlamp aan op te hangen.
Verder is er nog een gat in het deksel, het schoor-
steengat (—) om de rook van de kachel af te voeren.
Schoorsteen (—), afneembaar en meestal van eiken-
hout evenals de (—) er boven, die in de holte met
stort is afgemaakt om doorbranden te voorkomen.
De uitvoering van de roef zoals hierboven is beschre-
ven is een algemene en overeenkomstig de latere
bouw. De ontwikkeling was als volgt: de voorlopers

28. ramtsje

29. skoarstiensgat 
skoarstien 
broek v.d. 
skoarstien
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28. ramtsje

29. skoarstiensgat 
skoarstien 
broek v.d. 
skoarstien
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der huidige skûtsjes bestonden uit (houten) schepen,
vaak nog zonder roef, de zgn. dekschepen; daarna
wèl met roef doch zonder ruitjes; geleidelijk daarna
kwam men tot de vormgeving zoals wij die nu ken-
nen, voorzien van één of twee ruitjes. Ook aan de
achterkant van de roef treft men vaak ronde licht-
poorten (—) aan.30. poartsjes

Handboek S.K.S 2004

Romp van het schip
De bovenzijde van de romp wordt aan de uiteinden
begrensd door de achtersteven en de voorsteven en
heet vanaf de achtersteven tot de bolder (—); daarna
vanaf de bolder tot de beide voorbolders (—) om daar-
na tot de voorsteven weer dramen te heten. Achterop
het schip zit een bolder en voorop twee bolders (—)
aan weerszijden, om er het schip aan af te meren.
De boorden en dramen zijn aan de bovenkant afge-
werkt met een hoekijzer (—). Bij het onderhoud van

31. dramen 
de boorden

32. bolders

33. rântsje
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het schip schenke men hier vooral ook aandacht aan
door het opstrijken van olie, wat overal heen trekt,
ter voorkoming van de hier vaak optredende roest.
Door het geringe aantal klinken gaat het anders
afwijken.
De dramen aan weerszijden van de voorsteven zijn
versierd met (—) en (—) beiden van hout gemaakt.

34. mantsjes
35. klûsboarden

Op het boord bevestigd, ongeveer naast de mast, zit-
ten de (—) één of twee, waaraan de wanten of want-
draden zijn bevestigd. Ook ter hoogte van de put-
tings, op dekhoogte, zit op het boord de stootklos (—),
aan de voorkant van het zwaard. Deze is aangebracht
ter bescherming van het zwaard bij aanvaringen, en
steekt iets buiten het zwaard uit.
De swurdsklossen kunnen evt. verwijderd worden
voor het passeren van smalle bruggen. Verder wordt
van de swurdklos ook een dankbaar gebruik gemaakt
om gemakkelijker van de wal op het schip te stappen
(opstapje). Achter de kop van het zwaard behoren
tegen het boord nog de vaste of losse (—) te zitten, die
dienen om de kop van het zwaard beter aan het
schip te houden.
De (stoot)rand die om het schip loopt aan de buiten-
zijde, heet bij de ronding aan de voor- en achterkant
(—). Deze zijn bij de skûtsjes flink dik en sterk, ter
voorkoming van schade bij aanvaringen. De robuuste
uitvoering is typerend voor het skûtsje en verleent
het zijn karakteristieke uiterlijk. Het betekent bijv.
een kenmerkend verschil t.o.v. de stuiten bij een
‘boltsje’ of bolschip, waar de stuiten veel smaller zijn
uitgevoerd.

Het boltsje was het groningse model van een tjalk-
scheepje.
De stuiten gaan vervolgens over in de wellingplaat,
kortweg (—) geheten. Skeargang (—) wordt ook wel het
gedeelte genoemd, dat loopt van bolder tot bolder en
tussen het rântsje en de welling.
Voor en achter onder de stuiten, vindt men resp. de
(—) en (—). De vorm hiervan speelt een voorname rol
bij de snelheid van het schip. De term die hier
gehanteerd wordt, is dat het schip goed geveegd (—)
is ofwel het water goed los laat indien het achter-
schip (—) goed gevormd is.
In de scheergangen zitten op dekhoogte ook halve-
maanvormige openingen (—), die, het woord zegt het
al, zijn aangebracht om het water wat aan dek komt
te lozen.
Achter het zwaard zit meestal een grotere rechthoe-
kige opening ook bestemd voor een snelle afvoer van
het water aan dek.
Kimen (—), vormt de ronding tussen de scheergang
en het vlak. Deze kimen zijn bij de schepen meestal
wat zwaarder gebouwd. Zij zitten dan ook op een
kwetsbare plek aan alle invloeden van water en wind

36. puttings

37. swurdklos

spegelklampen

38. stuit of 
berghout

‘boltsje’

39. welling
skeargang

40. boegen en
wangen
mooie behelle

41.kont

42. spuigatten

43. kimen
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40. boegen en
wangen
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onderhevig, in het fries aangeduid tusken wetter en
wyn. Op deze plaatsen ziet men dan ook vaak dat er
een plaatje ijzer op bevestigd is, om slijtage tegen te
gaan.
De — platte — onderkant van het schip (—) loopt van
voor- tot achtersteven. Het gedeelte van de steven wat
een eindje onder het vlak loopt heet skeg, (—) die
tegenwoordig ook wel een beetje wordt ingekort ten-
einde het schip beter te laten draaien.
Aan de onderkant van de voorsteven vindt men de
loefhouder (—) aangebracht om het schip beter op
koers te houden en de lijgevoeligheid tegen te gaan.
Aan de bovenkant van de steven vindt men hier de
(—) die stevig is verbonden aan de voorsteven en die
zijwaartse steun ontleent aan ronde (beton)ijzer stan-
gen (—), welke aan de dramen zijn verbonden.
Op deze loefbiter wordt de fok bevestigd, meestal
met behulp van een stukje ketting om de fok hoger
of lager te kunnen zetten. Bij de wedstrijd-skûtsjes
ziet men dat deze loefbiter is verlengd met een mas-
sief ijzeren staaf (—), die er met houten aan is verbon-
den. Hierdoor is het mogelijk een bredere fok te zet-
ten.
Het gedeelte bij de achtersteven, onder de stuiten
heet de spiegel (—) en heeft altijd een andere kleur
dan de rest van de romp van het schip, evenals trou-
wens een gedeelte bij de voorsteven tussen de mants-
jes. Men ziet deze gedeelten vaak beschilderd met
behulp van een speciale techniek het (—) geheten om
het een aanzien houtnerven te geven.

Binnenkant van het schip
Een beschrijving van voor naar achteren: Te begin-
nen bij de dirk (—), ook vooronder genoemd; een
ruimte die ook tot slaapverblijf kon dienen.
De voorkant van de durk wordt gevormd door een
paar kastjes waar aan de onderzijde een bankje
tegenaan is gebouwd, dat kan dienen als bergruimte
en zitplaats.

tusken
wetter en wyn

it flak

44. skêke

45. loefhâlder of 
botloef

46. loefbiter

47. wetter-
stangen

opstekker

spegel

‘kleuren’

48. durk
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Aan weerszijden bevinden zich de slaapplaatsen (—).
Als één der kooien niet als zodanig werd gebruikt
noemde men die kooi de (—) die dan ook gebruikt
werd als bergruimte voor zeilen of andere scheepsbe-
nodigdheden.
De vloer van de durk (—), bestaat uit losse planken,
de laringplanken die de (berg)-ruimte onder de
laring (—) afsluiten. Vanwaar deze naam zal men zich
afvragen. Misschien omdat men heel weinig gebruik
van deze berging maakte en er dus ook niets had te

49. kooien 

seilkooi

laring

hel

zoeken, net zo min als in die andere betekenis van
het woord. De scheiding tussen de durk en de kisten
bestaat uit een schot (—), met een deurtje om van de
ene in de andere ruimte te komen.
De reeds eerder aangehaalde kisten (—), een ruimte
onder het voordek waren vaak in de lengte afgeschei-
den met schotten, die voor een vrije uitwip zorgden
bij het strijken van de mast.
Dit gedeelte wat een onbelemmerd strijken en
omhoogzetten der mast garandeerde noemt men de
(—). Aan weerszijden van de koker was er dan de
mogelijkheid onderdeks te laden, om aldus het laad-
ruim te vergroten. De binnenkant van de boegen
waren met het oog op aanvaringen versterkt met
dubbele spanten. De vloer van het laadruim (—),
bestaat uit houten planken, posten geheten, in de
lengte gelegen. Ze rusten op een opstaande rand (—)
van 10 tot 15 cm. vanaf het vlak en aan de zijkant
verbonden aan de spanten. De kattesporen hebben
meestal om de andere aan de bovenkant een hoekij-
zer, ter vergroting van het draagvlak voor de bûkdel-
ling. De onderlinge afstand tussen de kattesporen
bedraagt bij normale bouw 30 tot 40 cm. Aan de zij-
kant van de bûkdelling, tegen de kimen, zaten de 
(—), doch deze waren ook vaak met cement afge-
maakt. De hoekijzers (—), vanaf de kattesporen tot
aan de onderkant van de gangboorden. Onder de

50. skot

kisten

koker

51. bûkdelling 

52. kattespoaren 

53. vulling plank-
jes
54. spanten
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Aan weerszijden bevinden zich de slaapplaatsen (—).
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49. kooien 

seilkooi

laring

hel
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gangboorden waren zij met behulp van een plaatje
ijzer verbreed en liepen schuin af. Dit noemt men 
(—). In de voornoemde kattesporen waren op het vlak
halve maantjes aangebrachte, (—) geheten, welke
dienden om het zich eventueel op het vlak bevinden-
de water door te laten, wat daardoor automatisch
naar het diepste punt stroomt. Hierna kan men het
eruit pompen, meestal met behulp van een zgn. (—).
Aan de achterzijde van het ruim bevindt zich het
(ijzeren) achterschot waarin ook een deur is aange-
bracht. Deze geeft toegang tot een ruimte doorgang
(—) geheten. Direct daarachter is weer een (houten)
schot met eveneens een deur. De trochgong vormt
als het ware een sluis om van het ruim binnendoor
naar ‘ de roef te kunnen komen en omgekeerd,
,indien het schip ongeladen is.

54a. knieren 
loggatten

krukpomp

55. trochgong

‘s Winters werd ook dankbaar gebruik gemaakt van
deze toegang om vanuit het ruim de roef binnen te
gaan. De schoenen of klompen stonden mooi onder
dak in het ruim en de kape hoefde niet van zijn
plaats wat veel warmteverlies voorkwam.
Gedurende de vaak lange — gedwongen — winterpau-
ze, zonder vracht, kon het ruim ook benut worden
voor diverse huishoudelijke activiteiten zoals de was
doen, koken e.d. De schippersvrouw maakte daar dan
ook een dankbaar gebruik van. Het leverde wat extra
ruimte en beschutting op. Denk aan de kleine roef
waar zij zich anders in moest zien te redden.
Ook voor tijdelijke opslag en berging van allerlei
spullen die bij de winterdag onderdek moesten, leen-
de het ruim zich voortreffelijk.

Het laadruim kreeg alzo gedeeltelijk een woonfunc-
tie. Maar o wee als de winter afliep en er onverwacht
op de schippersbeurs een reisje was aangenomen!
Dan moest hals over kop het laadruim weer voor zijn
eigenlijke taak herschapen worden en alles moest

kape (27)
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elders een plaats vinden. De trochgong wordt aan de
ene kant veelal als klerenkast gebruikt (eigenlijk een
te groot woord, voor die kleine ruimte). Aan de ande-
re kant is er, met behulp van planken, bergruimte
gemaakt voor huishoudelijke voorwerpen zoals pot-
ten en pannen.
De schoorsteenmantel (—), de ruimte voor de kachel,
was vroeger eerst eenvoudig met zink afgemaakt,
later ook vaak met witte of gekleurde tegeltjes. De
zwarte kookkachel steekt hier scherp tegen af en
vormt door het contrast een gezellig geheel met de
hurdstee. 
De kookkachel (—), de naam zegt het al, wordt naast
het verwarmen ook voor het koken gebruikt. Er zit-
ten 2 gaten bovenin met losse ringen, en hij bevat
een oventje, waarin het eten kan worden warm
gehouden. Ook worden er ‘s winters wel een paar
ronde dikke stenen in verwarmd om ‘s avonds het
bed wat op temperatuur te krijgen. De roef bestaat
verder aan de zijkanten uit enkele kastjes, van voren
af eerst een kleinere (—), daarna een grotere kast (—),
welke als linnenkast wordt gebruikt. Deze kast is
bovenop vaak voorzien van een mooie kroon als ver-
siering. Dan is er nog een kleiner kastje, waarin het
(—) (koppen, schotels en glazen) wordt bewaard.
Hiernaast ook vaak nog een klein kastje met een gla-
zen deurtje, waar o.a. wat kleine snuisterijen en
beeldjes te pronk staan. 
Van kant tot kant aan de achterzijde is een bank (—)
gemaakt, welke dient als zit- en bergplaats. Vanaf
deze bank kan men via de een houten opstapje afge-
dekt met een koperen plaatje (—) de roef uitstappen.
Een tafel, waarboven de petroleumlamp en enkele
stoelen completeert de verdere inrichting van de
roef. Ook hier wordt de vloer wel laring genoemd.

56. de trochgong

57. hurdstee

58. kookkachel

59. spyn
60. kammenet

61. diggelwurk

62. bank

63. klos
64. tafel

65. laring

* de gruttere spinen hjitte kammenet.
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Achter de bank, onder het achterdek, bevinden zich
de kooien, slaapplaatsen, afgesloten door deurtjes.
Aan de ene kant een twee persoons- en aan de ande-
re kant een kleinere kooi, voor één of twee kinderen,
welke ‘laatste ook wel (—) genoemd wordt. Ook werd
soms een klein bedje gemaakt, dwars over het voe-
teneind van het ouderlijke bed, waar de allerkleinste
in sliep.
Bij de wat grotere schepen waren de kooien ook wel
gescheiden door een kleine gang in de lengte. In dit
geval waren de kooien vanuit de roef toegankelijk via
een (matglazen) schuifdeurtje. Bij deze laatste inde-
ling bevond zich meestal een lichtkapje op het
achterdek.

66./67. kooien
68. deurtjes

69. krèbbe

Tuigage, zwaarden, etc.
De zwaarden (—), werden vroeger bijna altijd
gemaakt van eikehout. Tegenwoordig is goed uitge-
werkt eiken moeilijk meer te bemachtigen, waardoor
het gevaar van kromtrekken der zwaarden wordt ver-
groot. Dat is de reden waarom men thans ook veel-
vuldig andere houtsoorten, waaronder tropisch hard-
hout, gebruikt. Het zwaard bestaat uit een aantal,
veelal door pennen verbonden, planken. De onderste
en de bovenste, tevens de breedsten, heten (—) daar-
tussen worden ze (—) genoemd.
Zijn de posten overal even breed, de tongen daarente-
gen zijn van achteren breed en lopen naar voren
smal uit. (—) van het zwaard is voorzien van een ijze-
ren plaat, waarin het boutsgat, dat is opgesierd met
een ster.
In een eerder stadium was de kop van het zwaard
eenvoudig met hout gedubbeld i.p.v. ijzer.
Het zwaard is rondom voorzien van een ijzeren half-
rond, aan de onderzijde scherp gevormd, dat als
sleepijzer (—) wordt aangeduid.
Vervolgens het geheel wat er toe dient het zwaard te
kunnen bedienen. Aan de onderkant aan de achter-
zijde van het zwaard is een oog- of harpsluiting (—)
bevestigd, waaraan de (—) — draad of ketting — wordt
verbonden. Deze loopt omhoog en voert dan door
het (—) naar achteren.
Dit blokje is met boutjes verbonden aan het boord,
net onder het rântsje, aan de achterzijde van het

70. swurden

71. posten
72. tongen

73. de kop

74. sleepizer

75. harpsluiting
75a. swurd-
stander
76. swurdstander
blokje

Handboek S.K.S. 2018 77



79Handboek S.K.S 2008

zwaard. Tegenwoordig rust het ook wel, met behulp
van een hoekijzer, op het rântsje en is daarom
gemakkelijk verplaatsbaar.
Aan dit swurdstanderblok was vroeger vaak een haak
bevestigd, de rusthaak (—), waaraan het zwaard kon
worden opgehangen. Het hing dan ‘in de rust’.
Wanneer men voor langere tijd stil lag, was zodoen-
de de spanning van de draad af.
Verder naar achteren is de swurdstander bevestigd
op de zwaardlier (—) op het achterdek; met behulp
hiervan kan men het zwaard bedienen.
Een ander systeem om de zwaarden te bedienen is
van eerdere datum. Dit systeem kennen wij ook op
de wedstrijdskûtsjes, n.l. met behulp van de (—). Dit
maakt een sneller handelen mogelijk.
Deze blokken (—) zijn bevestigd aan de binnenzijde
tegen het boord naast de roef, aan elke kant
twee. Zij bevatten twee achter elkaar lig-
gende schijven per blok en zodoende ont-
staan in de swurdstander (hier van touw)
vijf bochten, die het optrekken der
zwaarden vergemakkelijken.
Bij deze constructie loopt de swurd-
stander-draad vanaf het tweede
blok naar het zwaard. De strijklat
(—), is afneembaar aan het schip
bevestigd, iets boven de water-
lijn in ongeladen toestand. De
strijklatten zijn bedoeld om
tijdens het zeilen het zwaard
de juiste stand te geven. Ze
zijn van hardhout

77. rêstheak

78. swurdlier

swurdstander 
blokken 
fioelblokken

79. stryklatte
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gemaakt en worden ingevet teneinde de wrijving van
het langsglijdende zwaard te verminderen. Vooraan
is de stryklatte vaak wat smaller dan achteraan,
maar dit is afhankelijk van het model van het schip.
De stand en de dikte spelen bij het zeilen een voorna-
me rol. De opinie is dat de stryklatte evenwijdig
moet lopen met de lengteas van het schip. Ze zijn
afneembaar, wat vroeger van belang was wanneer
een smalle brug gepasseerd moest worden waar de
romp maar net door kon.
De bevestiging van het zwaard aan de romp van het
schip is als volgt: door de kop van het zwaard is een
zware bout gestoken, die vervolgens ook door het
boord met spegelklamp voert door het zgn. zwaarde-
boutsgat (—). Aan de binnenkant wordt de bout met
een paar moeren geborgd, net boven de warring en
ter hoogte van of iets achterlijker dan het mastwerk
(ook zeilwerk geheten). Tegenwoordig rust de bout
vaak in een gootje — zo ook bij de wedstrijdschepen
— waardoor het zwaard gemakkelijker in de lengte-
richting te verschuiven is.

80. boutsgat

Er is dan een stukje ketting aangebracht om het
zwaard op zijn plaats te houden. Het verschuiven van
het zwaard naar voor of achter gebeurt om het schip
loef- of lijgieriger te maken.
Het schip ‘moat goed op it roer lizze’ is hier de uit-
drukking. Indien het loefgierig is (wreed op it roer)
moet het zwaard naar achter; indien lijgierig (flauw
op it roer) moet het zwaard naar voren. De zwaarden
zitten goed indien het schip iets ‘wreed’ is op het
roer. De belangrijkste taak is natuurlijk het verleie-
ren tegen te gaan en koers te houden.
Door de geringe diepgang sorteerden de zwaarden
het meeste effect in ongeladen toestand; het schip
had dan immers geen andere steun. Hiernaast speel-
den zij ook een nuttige rol door ze als rem te gebrui-
ken, indien ze de grond tenminste konden krijgen.
Voorts hielden de schippers, wanneer ze lagen afge-
meerd, met behulp van de neergelaten zwaarden het
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schip wat uit de wal, om het schuren tegen de kimen
wat te voorkomen.
Het (—), ook meestal van eikehout gemaakt, bestaat
uit door pennen verbonden planken (posten).

Het gedeelte dat onderaan het roer in het water zit,
heet hak (—) van het roer. De lengte ervan hangt af
van de lengte en de bestuurbaarheid van het schip.
Ter verbetering van dit laatste werden aan de onder-
zijde nog wel eens een paar strippen ijzer aange-
bracht, vaak in een halfronde vorm geslagen. Zij wor-
den (—) genoemd en staken wat onder het hout uit
en vormden aldus een gootje. Het roer is aan de
achtersteven draaiend verbonden door de (—), meest-
al drie, welke aan het roer zitten. Deze fingerlingen
passen in de ogen die aan de achtersteven zijn
bevestigd. Om te voorkomen dat het roer naar boven
uit kon wippen, is onder de bovenste fingerling een
los blokje hout geschroefd. Aan de bovenzijde van
het roer is aan weerszijden een klamp bevestigd ± 10
tot 12 cm. verwijderd van de bovenkant.
Hierop rust het (—) waarin een uitsparing is gemaakt,
het huis genoemd.

81. roer

82. hakke

83. skeppers

84. fingerlingen

85. helmhout

Aan de achterkant van het helmhout zit nog een
haak (—), die in een oog past, op het roer aange-
bracht ter voorkoming van wippen.
De zetboorden (—) zijn aangebracht om veiliger door
de warrings te lopen. Het zijn er meestal drie, welke
met pennen (—), die aan de boeisels vast zitten, kun-
nen worden gestoken in de daarvoor aanwezige
gaten in de rântsjes op de boorden.
Het voorste boeisel, staande tussen de voorbolders en
de puttings, heet het naamboeisel en bevat meestal
de naam van de schipper, domicilie, tonnemaat en
de naam van het schip.
Dan volgen de twee andere, vanaf de puttings tot aan
de voorkant van de roef. Naast de roef treft men de
reling (—) aan, even hoog als de boeisels en in elkaars
verlengde.
De reling had als voordeel dat het uitzicht vanuit de
roef onbelemmerd w en m licht Je roef toeliet.

88. heak

89. boeisels

90. boeisel 
pennen

91. reling

Het helmhout is het gedeelte van het roer wat men
voor de eigenlijke besturing ter hand neemt. Op het
voorste gedeelte vindt men het tonnetje (—), een
knop waar men met de handen een beter houvast
aan heeft. Achter op het helmhout treft men nog de
(—) aan, in het nederlands klik geheten, die ter ver-
fraaiing is aangebracht. Het is een kunstig gesneden
en gevormd stuk hout, met als motief veelal ‘de
hoorn des overvloeds’

86. tontsje

87. kop fan it roer
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De verdere tuigage en uitrusting
De gaffel (—), van hout of ijzer, waaraan het zeil kan
worden geregen met behulp van het gaffellijntje
waarna het kan worden gehesen, is van achterenge-
bogen en heeft aan de voorkant een soort vork, (—)
geheten, die langs demast glijdt, wanneer het zeil
wordt gehesen of gestreken. Er werden ook rechte
gaffels gebruikt soms zonder bek. Deze werden veelal
gebruikt bij de zgn. "drenten". Dit was de benaming
voor een zeil wat naar boven Vrij smal toeloopt. De
zeilen waren vervaardigd uit (egyptisch) katoen en
bestonden uit banen van 30 tot 55 cm breed.
Tegenwoordig wordt een zeil ook veelal uit smalle
banen (—) genaaid om de rek tegen te gaan. Het is
tegenwoordig nl.weleens een probleem om zeil-
doek van goede kwaliteit te bemachtigen, met het
gevaar dat er een baan in het zeil komt waar te
veel rek in zit. In het fries heet dit verschijnsel (—).
In de (nabije?) toekomst kan er misschien niet aan
worden ontkomen om dacron tuigen aan te
schaffen.

Hoewel misschien een verlies aan oorspron-
kelijkheid spreken de voordelen van dacron
menigeen aan. Wij noemen ‘duurzaam-
heid’ (minde kosten) en, een praktisch
voordeel in mijn ogen ook zwaar
weegt, de veel gemakkelijker hanteer-
baarheid bij het oppakken der zei-
len (het bergen op de giek).
Bovendien heeft dacron het voor-
deel veel minder kwetsbaar te zijn
in verband met weersinvloeden
(vocht).

92. gaffel 

93. gaffelbek 

94. banen of
kleden
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Met uitzondering van de bovenkant, is er rondom
het zeil touw aangenaaid ter versteviging van de zgn.
lijktouwen (—).
Naar de plaats heten zij resp. achterlijk, onderlijk en
voorlijk.
Aan het voorlijk zijn ook gesplitst de rakbanden (—),
afhankelijk van de zeilgrootte (resp. hoogte) ± 6 tot 9
stuks. Deze stroppen of rabânnen, zijn zoals gezegd
aan één kant gesplitst aan het voorlijk. Bij het optui-
gen ‘slaat’ men ze ‘met de zon mee’ om de mast om
vervolgens vast te knopen aan een onderliggend oog
aan het voorlijk om zodoende het zeil aan de mast te
verbinden.
Voor een betere geleiding langs de mast zijn de strop-
pen nog voorzien van houten kralen (—), die glad
gemaakt worden met olie of vet.
Doordat vooral tegenwoordig de zeilen nogal rond
worden gesneden, gebruikt men veelal zeillatten (—)
om het achterlijk er een beetje knap bij te houden
(vlak te maken). Zij worden aangebracht (geschoven)
in daarvoor aangebrachte zakken (—). Zij kunnen van
verschillende lengte zijn; in het midden meestal de
langste(n). Ook in de fok brengt men door het ronde
achterlijk tegenwoordig vaak zeillatten aan. De hoek
van het zeil die wordt gevormd door de onderkant
en de voorkant heet de halshoek (—).

95. lyk/liken

96. rabânnen of 
stroppen

97. kloaten

bleinen

bleinpûden

98. hals(hoeke)

Wanneer, aan de wind varend, het zeil er vlakker op
moet, kan dit met behulp van het in de kous van de
hals ingepikte halstakeltje (—). Dit laatste bestaat uit
twee éénschijfs blokken en één tweeschijfsblok waar
de halslijn doorheen loopt.
De twee éénschijfsblokken zijn op het dek of op de
knegt bevestigd, het tweeschijfsblok met de haak
eraan wordt dan in de hals gehangen. De hoek
gevormd door de onder en de achterzijde heet de
schoothoek (—), verstevigd met opnaaisels, waarin
ook een oog of(—). Hieraan wordt het zeil op de giek
bevestigd aan de achterzijde met behulp van een
harp (sluiting) (—). Boven deze schootshoek bevinden
zich nog twee kousen (—), met tussenruimte van ca.

99. halstakel

100. skoathoeke
101. kous

102. sluting
103. reefkousen
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100 tot 125 cm. Deze zijn aangebracht om het zeil te
kunnen reven (—) — verkleinen —, afhankelijk van
wind met 1 of 2 reven. - Door de genoemde reefkou-
sen wordt een touw gestoken, (—) geheten, waarmee
het zeil op de giek achterui getrokken kan worden.
Soms is het ook mogelijk de onderste ronding van
het zeil, de zgn. broek va het zeil (—) wat weg te
reven. -

Dit noemt men een waterrif(—). (Dit voorkomt ook
dat de broek van het zeil door het water sleept).
De reef wordt aangebracht door het zeil van onderen
af op te rollen, en de dan ontstane rol vast te knopen
met behulp van de (—). Deze lopen door de reefgaten
(—) in het zeil en blijven ook ongereefd meestal in
het zeil zitten.
Deze reefgaten zijn afgezet met koperen ringetjes, de
reefkousjes. De reef in het zeil komt voor wanneer
het zeil er bij staat (gehesen is aan de mast), maar
dat men het zo weinig mogelijk windvang wil geven.
Dit kwam vroeger veelvuldig voor wanneer men zei-
lend door een brug moest, of onder het laden of los-
sen het zeil wilde drogen. Het zeil wordt dan in de
gij (—) gehesen, hetgeen als volgt geschiedt:
De hals wordt omhoog getrokken of op de lier opge-
draaid de giek wordt met behulp van de kraanlijn (—)
een stukje opgetild zodat hij niet meer aan het zeil
hangt en vervolgens laat men het achtereind van de
gaffel, de (—) van de gaffel zover zakken, dat deze
haast op de hals komt.

reve

stekbout

104. broek fan it 
seil

wetterreef

reef touwen 
105. reefgatten

yn’e gij

106. kraenline

107. nok
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De giek, één van de rondhouten, zoals de gaffel en
de mast, is aangepast aan de breedte van het zeil en
kwam vroeger meestal net tot voorbij de achterkant
van de roef.
De giek loopt vanuit het midden naar weerskanten
smaller uit.
Aan de mastzijde bestaat het ijzerwerk eraan uit de
zwanehals (—), die tot in de giek doorloopt, met
scharnierend eraan bevestigd, de (slappe) lummel.
Deze lummel rust in de knegt (12) zoals reeds eerder
beschreven. Er bevinden zich om dit uiteinde van de
giek nog vaak twee ijzeren ringen (—), teneinde uit-
scheuren van de swannehals te voorkomen.

Aan de achterzijde van de giek, aan de boven zowel
als aan de onderkant, bevinden zich twee ijzeren
plaatjes van ± 30 tot 50 cm lengte en 6 tot 8 cm
breedte. Door deze ijzeren plaatjes en dwars door de
giek zijn 3 of 4 vierkante gaten aangebracht, waarin
een bout past met aan de bovenkant een oog, om de
schoothoek aan te bevestigen. De onderkant van de
bout (—), die onder de giek uitkomt, bevat een
schroefdraad waaraan een moer wordt gedraaid.
Door de bout te verzetten, kan het zeil, afhankelijk
van rekken en krimpen, op de giek verplaatst wor-
den.

Ook hier heeft de ontwikkeling niet stilgestaan en
ziet men tegenwoordig veelal een constructie, waar-
mee door middel van een draad, die aan de schoot-
hoek is bevestigd en dan door het achtereind van de
giek naar voren loopt, op een liertje de zaak er holler
of vlakker op gezet kan worden.
Iets verder van het achter-uiteinde van de giek naar
voren bevindt zich nog een ring (—), die om de giek
kan draaien, met eraan gelast of gesmeed een oog
waaraan het blok van de zeilschoot wordt gehangen.

Oppakken van het zeil
Om het zeil op te pakken (op de giek te leggen) komt
eerst de giek op de (—) te rusten, welke op de roef
wordt geplaatst. Daarna trekt men, te beginnen bij
de gaffel en daarna naar onderen, het zeil zoveel
mogelijk achteruit om de plooien eruit te krijgen.

Door de bevestiging van de ‘rabânnen’ (met de zon
mee) kan dit het beste aan de bakboordszijde van de
giek gebeuren om de broek vervolgens over de stuur-
boordszijde te leggen met wat extra ruimte.
Daarna gooit men, van achteren te beginnen, het
zeil in slagen over de giek, een en ander goed aan-
sjorrend. Hierna gaat de broek er over en wordt met
zeiltouwen rondom de giek de hele zaak op zijn
plaats gehouden.
Vroeger zat er een grote haak aan de voorkant van de
mast, net boven de kokerswangen, waar, in gestreken
toestand, de hals in viel.
Na het zeiloppakken komen de zeilkieden er in de
lengte overheen, eerst het achterste en dan het voor-

giek

108. swannehals
109. lummel

110. ringen

111. izeren 
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113. skoatsring

Seil oppakke 
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ste, wat gedeeltelijk over het achterste heen loopt.Dit
voorste zeilkieed loop bij de mast breder uit
waardoor het er omheen geslagen kan worden en
aan de voorkant vast gemaakt. Aan de zeilkieden zijn
aan beide zijden lijntjes gesplitst. Zij worden onder
de giek door aan de bovenkant aan elkaar vastge-
maakt met knoop of strik. Dit vastmaken aan de.
bovenkant was vroeger gewoonte, omdat zo de touw-
tjes snel konden drogen om rotten tegen te gaan.
Tegenwoordig is door het gebruik van kunstvezel dit
niet meer zo belangrijk en kan evengoed aan de
onderzijde worden vastgeknoopt. Bij het afdekken
met de zeilkleden, dient men er voor te zorgen, dat
geen plooien aan de bovenkant ontstaan waar water
in blijft staan. Vooral bij het vastknopen van de zeil-
kieden dient men hier op te letten. De fok pakt men
op dezelfde manier op als het zeil, ook in slagen en
daarna de broek er overheen. Vervolgens naar voren
vouwen tot hij op de steven of loefbiter met opsteker
ligt en dan afgedekt kan worden met het fokkleed 
(—). Het behoeft hier, dacht ik, geen betoog dat
gezorgd moet worden dat de zeilen goed onder ‘t
kleed komen.
Vooral indien het zeil nog wit (ongetaand) is, kan in
één warme dag het ‘weer’ (—) er in zitten ofwel
schimmelvorming zijn opgetreden. Als men niet
oppast kan zo in enkele dagen een zeil verbroeid zijn
en waardeloos geworden. Wanneer het zeil eenmaal
is getaand is dit gevaar minder groot en wordt het
minder kwetsbaar voor weersinvloeden.
Het (—) der zeilen gebeurde vroeger vaak met iek, een
produkt gemaakt van eikeschors. Tegenwoordig
gebruikt men wel cashuw.
De bruine klonten cashuw worden in een jutezak in
een grote ketel water gehangen, vrij van de bodem.
Het geheel wordt verhit om de cashuw te laten smel-
ten, onderwijl goed roerend om aanbranden tegen te
gaan. Wanneer alles gesmolten is kan men, afhanke-
lijk van de gewenste sterkte, water toevoegen en de
aldus ontstane, goed verhitte vloeistof uit de ketel
putten.
Het zeil of de fok kan het beste op een mooi vlak
stukje grasland worden uitgespreid, om dan de taan
er over uit te gieten en dit er met een paar stokdwei-
len flink in te zepen tot alles goed in het doek is
getrokken. Na het drogen kan de andere zijde op
dezelfde manier behandeld worden. Deze handeling
kan nogmaals herhaald worden, afhankelijk van de
gewenste sterkte.
De laatste droging lukt het mooist met het zeil weer
aan de mast en er dan even mee te zeilen over beide
kanten tot het goed droog is. Om het wat donkerder
te kleuren gooide men door de taan vroeger ook wel
een pakje chicorei of zware pruimtabak.
Nu genoeg getaand, en over naar een ander onder-
werp.

De zeilschoot (—) moet een zodanige lengte hebben
dat, voor de wind zeilend en uitgevierd over vijf
bochten door de beide schootsblokken lopend, de
giek tot bijna dwars uit kan staan.

fokkekleed

‘it waar’

tanen

115. skoat
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De vijf bochten ontstaan door gebruik van dubbel-
schijfsblokken. Aan de giek hangt een blok met twee
ogen aan weerskanten, resp. bestemd voor ophan-
ging aan de draaibare ring van de giek en om het
ene uiteinde van de zeilschoot vast te maken.
Het andere schootsblok (—), is met een ring eraan op
het achterdek — vroeger ook op de roef— vastge-
maakt. De hak aan het blok dient om de schoot ach-
ter langs te voeren en evt. vast te zetten. De fokke-
schoot (—) heeft dezelfde constructie met twee dub-
belschijfsblokken, met dit verschil dat het bovenste
blok aan de fok kan worden ingehaakt met behulp
van de zusterhaken (—), die met een touwtje worden
geborgd.
Het hakkeblok hier heeft een ring die om de luiwa-
gen wordt geschoven. De (—) is een zware, massief
ijzeren stang, die van boord tot boord voor de mast
over het voordek loopt. Hierlangs kan het hakkeblok
vrij heen en weer schuiven.
De luiwagen noemt men ook wel overgang. De luiwa-
gen wordt, aan de kant waar het blok er aan wordt
geschoven, geborgd met een pen (—), en kan, indien
losgemaakt, helemaal worden weggetild over het
voordek om de kokersluiken te kunnen verwijderen
bij het strijken van de mast.

Daarna kan de luiwagen aan de andere kant uit een
oog worden getild en) worden verwijderd.
Het laadruim met de luiken kan worden afgedekt
met het (—) en zeker bij de wedstrijden wordt dit ook
gedaan. Het dekzeil wordt goed strak gespannen en
aan de zijkanten op de riiswarring (den) met latten
tussen hoekijzers geklampt met behulp van taps toe-
lopende blokjes hout (—).
Vroeger hees men de zeilen met behulp van blokken
waar in 2 tot 4 bochten de van touw vervaardigde
zeilsvallen door liepen.
Later kwamen er zeil’s-lieren (—), 1 of 2 in zwang. Dit
vergemakkelijkte het hijsen der zeilen aanzienlijk.
De her is met bouten, naast de mastkoker, op het dek
geschroefd. Op de hier zitten 3 of 4 rollen, waarop de
(stalen) draden — de vallen — zijn bevestigd.

hakkeblok

116. fokkeschoot

117. suster 
heakken
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dekseil
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121. seilsfal

122. nokkefal

123. fokkefal

124. halstried

Het (—) loopt door een blok, bevestigd aan de krans
in de top van de mast en wordt vervolgens met
behulp van een slûting (harp) aan een oog op de gaf-
felbek vastgemaakt.
De (—) loopt door een blok, dat aan één der hanepo-
ten is gehangen en wordt dan aan de achterkant van
de gaffel (nok van de gaffel) vastgemaakt op de vol-
gende manier: Iets uit de achterkant van de gaffel
zitten aan de bovenkant twee metalen ogen waartus-
sen een kettinkje of draadje is verbonden, waaraan
de nokkeval bevestigd is.

Ook kunnen 2 nokkevallen, verbonden aan de beide
ogen op de gaffel worden gevoerd.
Verder vinden wij op de her nog de (—), lopend door
een blok, in de top van de mast gehangen, en
bevestigd aan een kous of soms een klein ijzeren gaf-
feltje van 15-20 cm. aan de bovenkant van de fok.

Tenslotte vinden we op de her ook bijna altijd nog de
halsdraad (—). De halstried gaat door halvemaanvor-
mige blokjes hout welke zijn aangebracht in de
onderste stroppen en in het midden tussen de kloten
zodat zij aan de voorkant van de mast zitten. Het
blok voor deze val hangt aan de krans. Aan het voor-

lijk van de fok zitten knippen (—) die aan de voorstag
kunnen worden gehaakt, waardoor de fok langs de
stag kan worden gehesen. Deze stag (—) kan, afhanke-
lijk van de breedte van de gevoerde fok, worden ver-
bonden aan resp. de steven, de loefbiter of de opste-
ker. Hij loopt naar boven in de top door een blok bijv.
aan een strop gehangen. Naar beneden wordt hij dan
aan het blok van de (—) verbonden, zon 2 tot 3 meter
boven dek.
Van deze klaploper is het vaste part verbonden aan
een oog op het dek of op de kokerswangen, het ande-
re part, het lopende part, kan men doortrekken en
beleggen om een klamp op de kokerswangen.

125. knippen

126. foarstaach

127. stagloper of 
klaploper
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(—) halvemaanvormig blokje voor de gijlijn.

De (—), ook een staaldraad, loopt door een blok
gehangen aan de bovenste hanepoat in de top en
wordt vastgemaakt aan het achteruiteinde van de
giek. Hiermede kan de giek gelicht worden. Verder
vinden we hier dezelfde constructie als bij de voor-
stag ook met een klaploper doch hier (—) geheten.
Om de mast zijdelings steun te geven zijn er de want-
draden (—). In de top verbonden aan de krans en aan
weerskanten naar beneden lopend zijn zij aan de
onderkant verbonden aan de  (—), waarmee men ze
losser of vaster kan zetten.
Al naar gelang de functie en de werking noemt men
de draden en vallen ‘het lopende en het staande
want’.

Nog enkele onmisbare attributen die men op
een schip zoal tegenkomt

De loopplank (—), om vooral in geladen toestand de
wal te kunnen bereiken.
Ook het laden en lossen gebeurde vaak met behulp
van de kruiwagen via de loopplank.
Enkele vaarbomen (—), ook wel kloeten geheten, om
bij stilte of tegenwind te gebruiken of om het schip
uit de wal te houden. Zij kunnen in lengte variëren
van 20 tot 28 voet (één voet is ca. 30 cm) en zijn
gemaakt van een slanke den of spar. Het ondereind
van de boom is voorzien van een klier en een teen.
De houten klier (—) is gaffelvormig en zo’n 30 cm
vanaf het uiteinde aan de boom geschroefd.
De teen (—) is van ijzer en is met een soort bus om
het uiteinde van de boom geschoven. De klier zorgt
ervoor dat de boom niet te ver in de modder steekt
en de teen dient om de boom in de bodem of wal
vast te zetten en uitschieten te voorkomen.
Om het boveneind zit de knop (—) geschoven. Deze
geeft een groter raakviak tegen de borst bij het
bomen, wat daardoor minder gevoelig is. Het ‘bom-
en’ is een bijzonder inspannende bezigheid.

Men boomde (—) om het schip voort te bewegen bijv.
tegen de wind in of door luwten in dorpen of bij ste-
den. Onder het hoofdstuk inspanning kunnen vele
facetten worden genoemd van de vroegere (romanti-
sche!) zeilvaart. Zeker dient hier ook bij vermeld te
worden het voorttrekken (—) van het schip door één
of twee leden van het schippersgezin. Tegenwind of
windstilte kwamen maar al te vaak voor.
Dit trekken gebeurde met behulp van een 50 tot 55
m lange, dunne geteerde lijn (—). In deze treklijn (—)
waren in het uiteinde enkele oogjes gesplitst, waar-

127a. blokje voor
gijlijn
kraânline

kraanlineloper 

wanten 

wantskroeven

loopplanke

128. bomen

129. klier*

130. tean

131. druf

skowe of 
kloetsje

yn ‘e beage

132. goudse line
of lûkersline

* T. Postma (heitelân 190, 1937) klie.
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(—) halvemaanvormig blokje voor de gijlijn.

De (—), ook een staaldraad, loopt door een blok
gehangen aan de bovenste hanepoat in de top en
wordt vastgemaakt aan het achteruiteinde van de
giek. Hiermede kan de giek gelicht worden. Verder
vinden we hier dezelfde constructie als bij de voor-
stag ook met een klaploper doch hier (—) geheten.
Om de mast zijdelings steun te geven zijn er de want-
draden (—). In de top verbonden aan de krans en aan
weerskanten naar beneden lopend zijn zij aan de
onderkant verbonden aan de  (—), waarmee men ze
losser of vaster kan zetten.
Al naar gelang de functie en de werking noemt men
de draden en vallen ‘het lopende en het staande
want’.

Nog enkele onmisbare attributen die men op
een schip zoal tegenkomt

De loopplank (—), om vooral in geladen toestand de
wal te kunnen bereiken.
Ook het laden en lossen gebeurde vaak met behulp
van de kruiwagen via de loopplank.
Enkele vaarbomen (—), ook wel kloeten geheten, om
bij stilte of tegenwind te gebruiken of om het schip
uit de wal te houden. Zij kunnen in lengte variëren
van 20 tot 28 voet (één voet is ca. 30 cm) en zijn
gemaakt van een slanke den of spar. Het ondereind
van de boom is voorzien van een klier en een teen.
De houten klier (—) is gaffelvormig en zo’n 30 cm
vanaf het uiteinde aan de boom geschroefd.
De teen (—) is van ijzer en is met een soort bus om
het uiteinde van de boom geschoven. De klier zorgt
ervoor dat de boom niet te ver in de modder steekt
en de teen dient om de boom in de bodem of wal
vast te zetten en uitschieten te voorkomen.
Om het boveneind zit de knop (—) geschoven. Deze
geeft een groter raakviak tegen de borst bij het
bomen, wat daardoor minder gevoelig is. Het ‘bom-
en’ is een bijzonder inspannende bezigheid.

Men boomde (—) om het schip voort te bewegen bijv.
tegen de wind in of door luwten in dorpen of bij ste-
den. Onder het hoofdstuk inspanning kunnen vele
facetten worden genoemd van de vroegere (romanti-
sche!) zeilvaart. Zeker dient hier ook bij vermeld te
worden het voorttrekken (—) van het schip door één
of twee leden van het schippersgezin. Tegenwind of
windstilte kwamen maar al te vaak voor.
Dit trekken gebeurde met behulp van een 50 tot 55
m lange, dunne geteerde lijn (—). In deze treklijn (—)
waren in het uiteinde enkele oogjes gesplitst, waar-
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aan de zee  (—) kon worden gehaakt. Deze beage was
een brede band, die voor de borst langs kwam en
achter de schouders een lijntje had met knoop of
houtje, wat weer in de lusjes aan de treklijn gehaakt
kon worden.

Verder vinden wij op het schip nog haakstokken (—)
van hetzelfde materiaal als de bomen, doch korter
en bovendien voorzien van een haak. Deze haak
heeft een punt, om steun te vinden in houten wallen
of in een ducdalf, en een naar achter gebogen half
oog waarmee men het schip aan kan trekken.
Vroeger had men veelal midden op de luiken een
paar zgn. stoeltjes (—) staan. Hier kon men mooi de
haken, bomen, kleedstokken, schoonmaakmateriaal
e.d. in plaatsen, wat voor een opgeruimd geheel zorg-
de. De fokkeloete, kortweg (—) geheten, is ook een
rondhout doch veel dikker en ook langer dan de
bomen (dit afhankelijk van de breedte van de fok).
Met behulp van deze loete kan de fok, voor de wind
varend, aan bef dwars uitgezet worden. Aan lij doet
hij immers anders niets. De boete is aan beide uitein-
den voorzien van een klier — vroeger aan één kant
ook wel met een oog — welke klier in de schootshoek
van de fok wordt gestoken. Indien uitgezet rust het
andere uiteinde tegen de boorden, of als de fok ver-
der naar voren uit moet staan, in de op het voordek
naast de kokersluiken aangebrachte hoekijzers.
Voor een beter houvast bij het uitzetten wikkelt men
wel een lijn om de boete. Tevens kan voor de wind
varend nog een boom in het daarvoor aangebrachte
oog van de fok worden gestoken en soms ook nog
aan de drûf van de haak of een tweede boom in de
bolling. Dit alles wordt gedaan om de fok een betere
stand te geven.
Op het achterdek vindt men vaste klampen (—) die
zijn aangebracht om bij het sturen meer steun te vin-
den voor de voeten. Vooral als er wat drang op het
roer komt is dit geen overbodige luxe. Vroeger kwam
ook de stuurplank voor, een losse plank, met klam-
pen, 20 tot 30 cm uit elkaar. Onder het.helmhout
trof men vaak het teakhouten, ovaal gevormde,

133. beage
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luiwagen 
stokdweil
put

drinkwatervaatje aan. Hieromheei zaten witgeverfde
hoepels en het water erin wilde ‘s zomers altijd lek-
ker koel blijven.
Aan het deksel (of douk) aan de bovenkant van het
vaatje was vaak met een kettinkje een langwerpig
emmertje bevestigd. Op die manier bleef het emmer-
tje waar het thuis hoorde en raakte het niet zoek.
Om zo langzamerhand eens te gaan eindigen moeten
we echter nog wel de schoonmaakattributen noe-
men, zij zijn zeker niet de minst belangrijke aan
boord. Dit zijn resp. de bezem, de luiwagen (met
zachte haren), de stokdweil (bij elkaar gepende wol-
len lappen aan een steel), en de put (een van een
touwtje voorzien klein, vroeger zinken, emmertje).

Hiermede zijn wel de meest van belang zijnde onder-
werpen aan de orde gekomen. Mijn bedoeling is niet
geweest alles tot in de finesses te beschrijven, want
dan is het einde nog niet in zicht en komt het de
overzichtelijkheid niet ten goede. Opzet is geweest
een bijdrage te leveren, om de herinnering levend te
houden aan een nog zo nabij verleden, toen overal in
Friesland de schepen met hun grote lappen zeil een
in het oog lopende verschijning waren.
Indien dit boekwerkje kan bijdragen tot een juister
woordgebruik aan boord door de huidige generatie
der skûtsjebemanningen, zal dit voor mij een grote
voldoening betekenen. Want met ieders inspanning,
van zowel enthousiaste bemanningen, commissies
en sympatisanten kunnen wij er voor zorgen dat er
skûtsjes blijven varen en dat de terminologie zuiver
blijft voortbestaan, want...

Skûtsjesilen is myn nocht.

Albert van Akker
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