
  

Bootcontrole optimist 
 
De bootcontroledag is verplicht voor iedereen die zeillessen gaat volgen. Zo kunnen we 
vanaf les 1 veilig het water op. Ná elke les zorg jezelf dat, als er iets stuk / kwijt is, het vóór 
de volgende les weer in orde is! Helaas kunnen we je niet toelaten tot de les, als je boot of 
uitrusting niet in orde is. 
De opvarenden dragen een wetsuit of droogpak bij watertemperatuur < 15°, zwemvest, 
degelijk schoeisel en handschoenen (vanaf CWO II). 

Stappenplan: 
 

• Zet je naam op alle losse onderdelen (zwaard, roer, zeilzak, etc.) 

• Tuig je boot op en controleer zelf je boot (zie controlelijst hieronder) 

• Klopt alles? 

o Zo nee: corrigeren. Een instructeur kan je helpen. 

o Zo ja: dan controleert en tekent de instructeur jouw controlelijst. 

Controlelijst: 
 

Naam leerling: _____________________  CWO I / II / III Naam van de boot: ___________________________  

 

Onderdeel Uitleg OK 

Drijfvermogen 
Heb je drie luchtzakken of luchtkamers en zijn deze waterdicht? 
Is de boot dubbelwandig, dan hoef je geen luchtzakken te hebben. 

  

Zwaard 
Speling in de zwaardkast opvullen met rubbertjes. Zwaard borgen met elastiek met aan het 
uiteinde een haakje. Een handvat aan het elastiek is handig. 

  

Roer joystick Roer vastmaken met borglijntje. Voor CWO II / III is een joystick verplicht.   

Peddel 
Een peddel is verplicht. 
Deze moet met een dun lijntje of elastiekje vastzitten aan de boot. 

  

Hoosblik 
spons 

Een hoosblik en een spons zijn verplicht. Het hoosblik moet vastzitten aan de zwaardkast 
(lijntje of elastiek). 

  

Landvast Je landvast (zes meter) moet aan de boeg vastzitten met een lus aan het uiteinde.   

Mastborging 
Je mast moet geborgd zijn. Een touwtje is ok, een mastklem is handiger. De mast moet 
kunnen draaien maar niet al te veel speling hebben. 

  

Blokken 

Je hebt minimaal twee blokken, liefst drie. 
Een blok zit onder aan de giek aan de spruit (touwtje onder de giek). De andere twee blokken 
op de bodem van de boot. Bovenste schootblok mag geen musketonhaak zijn, maar moet een 
blok zijn met snapsluiting. 

  

Schoot 
De schoot is lang genoeg om de giek helemaal uit te laten slaan en moet soepel door het blok 
lopen (niet te dik of dun). Denk aan een acht-knoop aan het einde van de schoot. 

  

Lijnen Controleer alle lijntjes: (niet versleten / te dik / te dun  

Lijnen 

Trimmen van zeil: 
1: aan de klauw en vast over pinstop (om de giek omhoog te houden) 
2: uiteinde zeil aan uiteinde giek (om het zeil te spannen) 
3: neerhouder (om de giek naar beneden te trekken) de tuigage moet volledig zijn incl. 
neerhouder. 
De sprietval: handvat aan het uiteinde is handig. Spriet aan stuurboordzijde van het zeil. 
Marlijntjes en spruit (lijntje onderaan de giek): afstand max. 10 cm tot onderaan de giek), 
anders blijf je met je zwemvest eraan haken. 

  

Overig 
Windvaantje is verplicht en moet gemakkelijk kunnen draaien. Je vaantje moet jezelf van de 
mast halen vóór het opbergen van je zeil. Telltales en hangbanden (knieholtes tegen 
binnenkant gangboord) zijn verplicht vanaf CWO III. 

  

 

Opmerkingen/aandachtspunten:_________________________________________________________________  

JEUGDZEILEN CWO I/ 

 


