Kielboot zeilen - Aankomen en afvaren
Stilligend hijsen van de zeilen
Inleiding
Onder stilliggend hijsen van de zeilen verstaan we het hijsen van de zeilen terwijl het schip
vastligt aan de kade. Dit is een rustige manier van wegvaren, omdat we niet hoeven te
peddelen of te bomen en alle tijd hebben om de zeilen te hijsen.
Stilliggend hijsen is alleen mogelijk als de haven dit toelaat. Meestal is hiervoor een
buitensteiger of optuigsteiger aangelegd of zijn er net buiten de haven optuigboeien geplaatst
waar tijdelijk aangelegd mag worden. Bij gebruik van een optuigsteiger moet de windrichting
zo zijn dat deze steiger een hogerwal vormt. Dit houdt in dat het schip van de steiger wordt
weggeblazen.
We verplaatsen het schip naar de optuigsteiger of optuigboei en we bevestigen alleen de
voorlandvast. Zorg er altijd voor dat er voldoende ruimte (minimaal 1 meter) tussen wal en
schip overblijft. Het schip zal dan met de kop in de wind drijven wat de uitgangspositie is
voor het stilligend hijsen van de zeilen.

Stappenplan
1. Grootschoot los (deze moet vrij kunnen uitlopen).
2. Kraanlijn doorzetten tot de giek en de gaffel net uit de mik komen.
3. Mik opbergen.
4. Halstalie los.
5. Zeilbandjes los.
6. Bemanning zittend in de kuip aan de kant van de kraanlijn.
7. Met de piekeval de gaffel hijsen tot de stiksels in het zeil horizontaal staan.
8. De piekeval en de klauwval gelijktijdig doorhijsen tot dit niet meer gaat.
9. De piekeval beleggen op de nagelbank.
10. Met twee handen de klauwval stevig doorhijsen en beleggen op de nagelbank.
11. De piekeval losmaken en het grootzeil stellen (geen plooien)..
12. De piekeval beleggen op de nagelbank.
13. De kraanlijn ruimte geven tot aan de schootblokken.
14. De halstalie aantrekken en beleggen.
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