
 

 
GEBRUIKINSTRUCTIE 

Randmeer (Buizerd) 

 

EIGENSCHAPPEN 

Onze randmeren hebben de touring-uitvoering met een vaste kiel van 0,75 meter. 

De randmeer is ontworpen voor de randmeren en is daarom geschikt voor wat 

ruiger water met ondiepe gedeeltes. In het algemeen vaart de Buizerd wat 

sportiever dan onze valk. 

VEILIGHEID 

Zorg voor een goede voorbereiding. Neem goede notie van het weerbericht. Kijk 

goed op het water naar andere boten, liggen ze onder helling, voeren ze vol zeil of 

zijn de zeilen gereefd. Wij hanteren een reefplicht bij windkracht en windvlagen 4 

en hoger. Uiteraard mag je ook eerder reven. Dit geldt uiteraard ook indien de 

wind tijdens varen langdurig meer wordt. Wanneer je goed vooruitkijkt zie je de 

wind toenemen. Als een goede trim en hoger opsturen, zodat het zeil minder 

wind vangt weinig effect heeft en je de schoot regelmatig moet vieren kies er dan 

voor je rol-Genua te verkleinen en je zeilen te reven.  Je zeilt dan ook veel 

prettiger en je neemt verantwoordelijkheid voor bemanning en het materiaal van 

de vereniging. 

Aanbevolen video over de trim van je Genua: 

https://www.youtube.com/watch?v=n8tcRCFSqBw 

Aanbevolen Zeiltheorie BWV de Eem: 

https://www.bwvdeeem.nl/wp-content/uploads/2017/01/Theoriedocument-

2017.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=n8tcRCFSqBw
https://www.bwvdeeem.nl/wp-content/uploads/2017/01/Theoriedocument-2017.pdf
https://www.bwvdeeem.nl/wp-content/uploads/2017/01/Theoriedocument-2017.pdf
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 ONDERHOUD 

We laten onze boten keurig achter voor andere leden. Dat lijkt van 

zelfsprekend maar als geheugensteuntje noemen we enkelen opruim en 

schoonmaakwerkzaamheden na het varen. 

 

Tuig je boot af en ruim al het materiaal op zoals het je geleerd is. Tip: 

check hoe je de boot aantreft. Over het algemeen kun je van je 

voorganger leren. 

 

Ruim de kuip op laat geen spullen achter. Alle losse materialen gaan in 

het vooronder en sluit het vooronder dicht af. 

 

Maak de boot schoon van vuil en aangroei, check ook eens de romp en de 

waterlijn en haal eens een natte doek langs de romp om de aanslag van 

het vuile water te verwijderen. 

Check altijd al je materiaal en meld schade, ontbrekend of defect 

materiaal direct bij de zeilcommissie 

zeilen@bwvdeeem.nl 
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