Taken aan boord
Pit
• Genaker setup en drop
• Vang
• Cunningham
• Outhaul
• Inrollen jib
• Lijnen opruimen
• Wind zoeken/roepen
• Hiken
Jib
• Jib trim
• Genaker trim
• Tackline, pole
• Hoist genaker
• Hiken

Main
• Main sheet
• Traveller
• Achterstag

Schipper
• Sturen
• Wedstrijdregels

Pit
Jib
Main
Schipper

Genaker hijsen
Schipper
•
•

Afvallen
Geeft eerste
commando tot hijsen
genaker

Pit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Blijf in de kuip aan bakboordzijde.
Controleer of de genakerval vrij voor de zaling hangt.
(lichtgroen)
Tack-hoek klaarleggen 10 cm voorbij de bij zeereling
(donkergrijs)
Als Genaker in de top zit dan roep je TOP!
Pole helemaal doorhalen (wit).
Bij <= 4Bft dan de jib inrollen.
Genakerval netjes opruimen in de bak en ophangen aan
het klemmetje aan de giek
Hiken!

Jib
1.
2.
3.

4.
5.

Blijf in de kuip aan stuurboordzijde.
Tack-line doorhalen tot 10 cm voorbij de bij zeereling
(donkergrijs)
Na commando van stuurman en van pit dat de val vrij is
zo snel mogelijk hijsen tot commando TOP van pit.
(lichtgroen)
Pak de genakerschoot, trek aan tot gevuld en laat vieren
tot ie naar je knipoogt.
Communiceer met stuurman en main om zo diep
mogelijk te varen.

Genaker hijsen
1.
2.

PIT – Blijf in de kuip aan bakboordzijde.
JIB – Blijf in de kuip aan stuurboordzijde.

Voorbereiden
1.
2.
3.
4.

PIT – Controleer of de genaker val vrij voor de zaling hangt. (lichtgroen)
PIT – Tack-hoek klaarleggen 10 cm voorbij de bij zeereling (donkergrijs)
JIB – Tack-line doorhalen tot 10 cm voorbij de bij zeereling (donkergrijs)
PIT – Bij > 4 Bft vang losser zetten (rood rond de bak) evt cunningham (zwart)

Hijsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JIB – Mee met afvallen met jib en vastzetten.
JIB – Na commando van stuurman en van pit dat de val vrij is zo snel mogelijk hijsen tot commando TOP van pit. (lichtgroen)
PIT – Als Genaker in de top zit dan roep je TOP!
PIT – Pole helemaal doorhalen (wit).
JIB – Pak de genakerschoot, trek aan tot genaker gevuld is en laat weer vieren tot ie naar je knipoogt.
JIB – Communiceer met stuurman en main om zo diep mogelijk te varen.

Opruimen
1.
2.
3.

PIT – Bij <= 4Bft dan de jib inrollen. (zorg dat dan de achterstag eraf is met main.) Bij > 4 Bft dan de jib laten staan.
PIT – Genakerval netjes opruimen in de bak en ophangen aan het klemmetje aan de giek
PIT – Hiken!

Genaker hijsen kort
Voorbereiden
1.
2.
3.
4.

PIT – val vrij
PIT – Tack klaarleggen
JIB – Tack-line doorhalen
PIT – Vang

Hijsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JIB – Jib losser
JIB – Hijsen
PIT – TOP
PIT – Pole doorhalen
JIB – Genakerschoot trim
JIB – Communiceer met stuurman en main om zo diep mogelijk te varen.

Opruimen
1.
2.

PIT – Jib / achterstag
PIT – Genakerval in klem

Genaker droppen
Stuurman:
•
•

Afvallen
Geeft eerste
commando tot
droppen genaker

Pit:
1.
2.
3.
4.

Blijf in de kuip aan bakboordzijde.
Haal de genakerschoot uit de bak
Bij <= 4Bft dan de jib uitrollen en losjes in de klem zetten.
Pak de genakerschoot en haal naar binnen totdat je het
onderlijk zover mogelijk in het midden kunt pakken en
naar je toetrekken.
5. Haal het hele onderlijk naar je toe en roep POLE gevolgd
door TACK en stop in de bak.
6. Als je hele onderlijk in de bak hebt, dan roep je VAL en
trekt het hele genaker in de bak langs de mast.
7. Haal genakerval weer uit de klem op de giek en ruim de
val netjes weer in de bak.
8. Controleer of de genakerval vrij voor de zaling hangt.
(lichtgroen)
9. Vang en Cunningham aan als nodig.
10. Hiken!

Jib:
1.
2.
3.
4.
5.

Blijf in de kuip aan stuurboordzijde.
Genakerschoot laten vieren of aantrekken zodat PIT erbij
kan, (lichtgroen)
Haal op commando van PIT de pole en de tack uit de
klem.
Haal op commando van PIT de genakerval uit de klem
door er hard aan te trekken via het klemmetje op de giek.
Trim de jib.

Genaker droppen
1.
2.

PIT – Blijf in de kuip aan bakboordzijde.
JIB – Blijf in de kuip aan stuurboordzijde.

Voorbereiden
1.
2.

PIT – Haal de genakerval uit de bak (lichtgroen)
PIT – Bij <= 4Bft dan de jib uitrollen en losjes in de klem zetten.

Droppen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stuurman – Afvallen tot ruime wind en geeft commando DROP
JIB – Genakerschoot laten vieren of aantrekken zodat PIT erbij kan,
PIT – Pak de genakerschoot en haal naar binnen totdat je het onderlijk zover mogelijk in het midden kunt pakken en naar je toetrekken.
PIT – Haal het hele onderlijk naar je toe en roep POLE gevolgd door TACK en stop in de bak.
JIB – Haal op commando van PIT de pole en de tack uit de klem. (wit en grijs)
PIT – Als je hele onderlijk in de bak hebt, dan roep je VAL en trekt het hele genaker in de bak langs de mast.
JIB – Haal op commando van PIT de genakerval uit de klem door er hard aan te trekken via het klemmetje op de giek. (lichtgroen)
JIB – Trim de jib.

Opruimen
1.
2.
3.
4.

PIT – Haal genakerval weer uit de klem op de giek en ruim de val netjes weer in de bak.
PIT – Controleer of de genakerval vrij voor de zaling hangt. (lichtgroen)
PIT – Vang en Cunningham aan als nodig.
PIT – Hiken!

Genaker droppen kort
Voorbereiden
1.
2.

PIT – Genakerschoot vrij
PIT – Jib bij

Droppen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stuurman – Afvallen en DROP
JIB – Genakerschoot vieren
PIT – Onderlijk pakken
PIT –POLE, TACK en onderlijk binnen
JIB – Pole en tackline los
PIT – VAL en alles in de bak
JIB – Val los
JIB – Trim de jib.

Opruimen
1.
2.
3.
4.

PIT – Genakerval los en opruimen
PIT – Genakerschoot vrij
PIT – Vang / Cunningham
PIT – Hiken!

