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in de praktijk

Varen is één ding, maar om een schip echt onder alle omstandigheden ‘in de hand te 

hebben’ is iets heel anders. Dat vergt oefening. Het komt er vooral op aan, dat u als 

schipper weet wat u wilt en wat u doet. Als u daarbij steeds vooraf kunt inschatten 

hoe uw schip zal reageren, worden uw manoeuvres vanzelf minder onvoorspelbaar. 

Dan vaart u plezieriger, maar vooral ook veiliger.Klaus voor ‘t HeKKe

In ‘Vaarregels in de Praktijk’ besteden we de komende 

tijd aandacht aan het manoeuvreren. In totaal zullen er 

vier afleveringen aan dit onderwerp worden gewijd. De 

informatie heeft daarbij steeds betrekking op schepen 

met een schroefasaandrijving. 

 

ScHroef

Een schroef bestaat uit een naaf, waarop in de regel twee, 

drie, vier of vijf schroefbladen zijn aangebracht. Deze bla-

den staan schuin op de naaf, zodat zij een scheppende 

beweging in het water maken als de schroef gaat draaien. 

De kracht waarmee het water door de schroef in bewe-

ging wordt gebracht, wordt bepaald door de draaisnel-

heid en de spoed van de schroef. De spoed is de afstand 

die de schroef theoretisch gezien in één omwenteling 

zou afleggen in een vaste stof. Deze afstand is afhankelijk 

van de stand van de bladen ten opzichte van de naaf en 

zal dus per schroef verschillend zijn. Hoe meer spoed, 

hoe groter de afstand die de schroef in een omwenteling 

aflegt. Maar ook: hoe moeilijker de motor het heeft om 

de schroef rond te draaien. Let wel: de spoed is de af-

stand die de schroef in één omwenteling zou afleggen in 

een vaste stof. In het water zal deze afstand beduidend 

minder zijn. Deze vermindering noemen we ‘slip’.  

MotorVerMogen

Bij een optimale voortstuwing zijn boot, motorvermogen 

en spoed perfect in balans. Wat dat betreft is het jammer 

dat veel jachten tegenwoordig nogal overgemotoriseerd 

zijn. Even voor de beeldvorming: een vrachtschip van 

1000 ton heeft vaak een motorvermogen van ‘slechts’ 500 

UitdrUkkingen
Bijgaande uitdrukkingen worden gebruikt in deze aflevering van 

‘Vaarregels in de praktijk.

Spoed: de afstand die een schroef bij één omwenteling zou afleg-

gen als hij in een vaste stof zou draaien.

Slip: het verschil tussen de afstand die een schroef zou afleggen 

in een vaste stof en de afstand die de schroef aflegt in water.

Rechtse schroef: een schroef die het schip vooruit stuwt bij een 

draairichting (van achteren gezien) met de wijzers van de klok 

mee.  

Linkse schroef: een schroef die het schip vooruit stuwt bij een 

draairichting (van achteren gezien) tegen de wijzers van de klok 

in. 

Directe schroefwerking: de voor- of achterwaartse beweging van 

het schip, door het voor- of achteruit draaien van de schroef.

Indirecte schroefwerking (ook wel ‘wieleffect’ genoemd): de on-

bedoelde zijdelingse beweging het schip, die wordt veroorzaakt 

door het links- of rechtsom draaien van de schroef. 

Meren: het vastmaken van een schip aan een steiger, oever of 

aan een ander vaartuig

Figuur 01 en 02 Een 

rechtse schroef. Tijdens het 

vooruit varen draait deze 

(van achteren gezien) met 

de wijzers van de klok mee. 

Een linkse schroef draait 

tegen de wijzers van de 

klok in. De draairichting 

beïnvloedt de koers van uw 

schip. U merkt dat vooral 

als u achteruit slaat.

Wieleffect

De invloed van de draairichting van de schroef op het 

voor- of achteruit varen, noemen we de directe schroef-

werking. De schroefbladen werpen het water echter 

niet alleen naar achteren of naar voren, maar slingeren 

het ook in een dwarsscheepse richting. Het achterschip 

wordt daardoor iets opzij gezet en deze zijdelingse ver-

plaatsing noemen we de indirecte schroefwerking of wiel-

effect. 

Bij vooruitdraaien duwt het wieleffect van een rechtse 

schroef het achterschip naar stuurboord en het voor-

schip naar bakboord. Bij een linkse schroef is dat precies 

andersom. Op het water is dat voor veel schippers al-

tijd weer even puzzelen. Om te bepalen welke kant mijn 

schroef het schip zal doen uitgaan, maak ik zelf altijd een 

draaiende beweging met mijn hand. In gedachten zie ik 

de achterzijde van het schip dan in de richting van de 

draaibeweging gaan. 

WAt Merkt u erVAn?

Tijdens het vooruit varen merkt u over het algemeen wei-

nig van het wieleffect, omdat het roer uw schip dan keu-

rig op koers houdt. Het wieleffect is wél te voelen als u 

rondgaat met het schip: met een rechtse schroef kan een 

bocht over bakboord doorgaans íets krapper worden ge-

nomen dan een bocht over stuurboord en met een linkse 

schroef draait u gemakkelijker over stuurboord.

Het wieleffect is echter pas écht goed merkbaar als u 

achteruit vaart! Een rechtse schroef draait dan linksom, 

met als gevolg dat het wieleffect het achterschip naar 

bakboord doet gaan en het voorschip naar stuurboord. 

Ook hier is dat bij een linkse schroef natuurlijk weer pre-

cies achterom. 

Dat we het wieleffect tijdens het achteruit varen zo goed 

merken, komt doordat de werking van het roer bij achter-

uit varen een stuk minder is. Bij vooruit varen drukt het 

schroefwater tegen het roer, wat de werking ervan posi-

tief beïnvloed. Bij achteruit varen ontbreekt deze druk.

roerVorM

Bij motorschepen zorgt de draaiende schroef voor een 

versnelling van het water en bij vooruit varen tegelij-

kertijd dus ook voor druk op het roer.  Behalve met de 

stroomsnelheid van het langsstromende water heeft de 

werking van het roer ook te maken met de grootte van 

het roeroppervlak en met de vorm. Het beste is het, als 

het roer de vorm van een vliegtuigvleugel heeft. Door 

de waterstroming die langs het roer gaat, ontstaat dan 

aan de ene zijde van het roer tijdens het sturen een bo-

vendruk en aan de andere zijde een onderdruk. Het roer 

moet echter vooral ook groot genoeg zijn. Mijn inschat-

ting is dat roeren op jachten over het algemeen te klein 

zijn en ook niet de juiste vorm hebben, waardoor er meer 

moeten worden gestuurd om koers te kunnen houden. 

Hoe vaker je moet corrigeren, hoe onrustiger het water 

wordt en dat maakt het manoeuvreren nóg lastiger. 

vaarregelS
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Manoeuvreren

pk. Zelf heb ik op een duwboot gevaren met een motor-

vermogen van 2000 pk en daarmee voeren we met 7000 

ton gewoon de Rijn op. Voor waterverplaatsende jach-

ten geldt een vuistregel van 4 pk per lengtemeter of 5 pk 

per ton. De meeste pleziervaartuigen van tegenwoordig 

zitten daar vér boven. Bij deze onnodig zware motoren 

horen schroeven met relatief veel spoed en dat kan sub-

tiel manoeuvreren lastig maken.

DrAAiricHting

Een schroef die tijdens het vooruit varen met de wijzers 

van de klok mee draait (van achteren gezien), noemen 

we rechtsdraaiend. Een schroef die tegen de wijzers van 

de klok indraait, is linksdraaiend. Er zijn ook verstelbare 

schroeven, waarvan de bladstand tijdens het varen kan 

worden gewijzigd. Met zo’n schroef kun je voor- en ach-

teruit varen, zonder de draairichting van de schroefas te 

veranderen. Omdat dergelijke schroeven op jachten ech-

ter weinig worden toegepast, zullen we ze hier verder 

buiten beschouwing laten.

keerkoppeling

Draait een ‘rechtse’ schroef naar rechts, dan stuwt hij 

het schip vooruit; laat je hem linksom draaien, dan trekt 

hij het schip naar achteren. Bij een linkse schroef is dat 

precies andersom. Voor het omschakelen van vooruit 

naar achteruit is tussen de schroefas en de motor van 

uw schip een keerkoppeling geplaatst. Deze koppeling 

laat de schroefas (en dus ook de schroef) de ene of de 

andere kant uitdraaien; de motor zelf draait altijd in de-

zelfde richting, ongeacht of u nu voor- of achteruit vaart.

Weinig Sturen

Wat voor roer u ook heeft: stuur het liefst zo min mo-

gelijk en zo langzaam mogelijk, want: sturen = remmen. 

Onthoud dat mensen die op schepen aan het roer staan 

niet voor niets stuurlui worden genoemd: zij verrichten 

het enige werk aan boord, waar je lui bij mag/moet zijn. 

Goede stuurlui zijn dan ook niet steeds maar bezig om 

het wieleffect te compenseren; zij maken er juist gebruik 

van! Want uiteindelijk hoeven zij dan minder te sturen.

nooDStop

Wij zullen drie manoeuvres beschrijven, zoals die (op 

stil water, zonder wind) het best kunnen worden uitge-

voerd door een schip met één schroef: een noodstop, 

rondgaan en meren. Bij een noodstop slaat u tijdens het 

varen ineens achteruit; het liefst met zoveel mogelijk gas. 

Doe dit echter altijd beheerst, dus met de keerkoppeling 

eerst even een kort ogenblik in neutraal! Uw remweg is 

dan misschien een fractie langer, maar uw keerkoppeling 
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matrozen aan boord
Wind, stroming en wieleffect kunnen uw juist zo zorgvuldig ingezette ma-

noeuvre danig dwarsbomen. Maar het kan ook anders: laat u er niet door 

hinderen, maar maak er juist gebruik van! Dat is veel vaker mogelijk dan 

u denkt. Als u tegenstroom vaart kunt u héél goed manoeuvreren, zelfs als 

uw schip ten opzichte van de wal volledig stil ligt en het wieleffect kunt u 

gebruiken om de draaicirkel van uw schip te verkleinen. Waait de wind uw 

schip in een bepaalde richting? Dan zal díe kant uitvaren u in ieder geval 

weinig moeite kosten...  Als u eenmaal door heeft hoe u wind, stroming en 

wieleffect voor u kunt laten werken, heeft u altijd een paar extra matrozen 

aan boord!
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heeft op die manier minder te lijden. En bedenk: als u 

uw keerkoppeling in de soep draait kunt u helemáál niet 

meer remmen. Zoals gezegd: bij een noodstop heeft een 

schip de neiging om dwars te gaan liggen. Heeft uw boot 

een rechtsdraaiende schroef, dan zal uw achterschip 

door het volaan achteruit draaien naar bakboord gaan 

en uw voorschip naar stuurboord. Bij een linksdraaiende 

schroef is dat andersom. U corrigeert dit, door even 

volaan met de schroef vooruit te draaien. Heeft u een 

rechtse schroef, dan legt u het roer tijdens het vooruit 

draaien bijna dwars uit naar bakboord; heeft u een linkse 

schroef, dan legt u het naar stuurboord. Door het roer 

bijna dwars uit te leggen, is de correctie maximaal, ter-

wijl u tegelijkertijd voorkomt dat u uw schip tijdens het 

vooruit draaien weer snelheid vooruit geeft. Het kan ge-

beuren, dat u uw koers tijdens een noodstop een aantal 

malen op deze manier moet corrigeren. Zorg er daarom 

voor, dat u uw stuurcorrectie enigszins ‘overdrijft’. Hoe 

verder u met het voorschip doordraait naar bakboord 

voordeel voor u laten werken! Maar let op: dit voordeel 

van de wielwerking verandert onmiddellijk in een nadeel, 

als u halverwege het rondgaan moet steken! Uw boot 

zal dan bij het achteruit slaan immers consequent naar 

de verkeerde kant trekken. Als u twijfelt of u binnen de 

breedte van het vaarwater in één keer rond kunt, doet u 

er daarom het beste aan om juist tegen de wielwerking in 

te keren. Mocht u namelijk moeten steken, dan gebruikt 

u het wieleffect in uw voordeel op het moment dat u er 

het meest van merkt: tijdens het achteruitslaan.

Meren

Als u bij het meren de keuze heeft, maak dan aan bak-

boord vast als uw schip een rechtse en aan stuurboord 

als uw schip een linkse schroef heeft. Het wieleffect zal 

of naar stuurboord, hoe langer u daarna weer achteruit 

kunt draaien voordat het schip opnieuw dwars dreigt te 

gaan. Bij een noodstop moet u dus rekening houden met 

het wieleffect van de schroef. Heeft u een linksdraaiende 

schroef, dan is er een extra nadeel: uw schip zal tijdens 

het afremmen immers afwijken naar bakboord, terwijl u 

volgens de vaarreglementen bij gevaar voor aanvaring 

juist moet uitwijken naar stuurboord! Vooral in smal 

vaarwater kan dat een probleem zijn en om die reden 

geef ik persoonlijk de voorkeur aan een rechtse schroef.

ronDgAAn

Een schip met een rechtse schroef gaat het gemakkelijkst 

rond over bakboord, omdat de indirecte schroefwerking 

het achterschip naar stuurboord en het voorschip naar 

bakboord zet. De draaicirkel zal daarom over bakboord 

beduidend minder zijn dan over stuurboord. Bij een 

linkse schroef is dat net andersom.  Door hier gebruik 

van te maken, kunt u het wieleffect van uw schroef in uw 

u dan immers helpen een zo fraai mogelijke landing te 

maken! Het meren zelf (zie ook figuur 6) gaat dan als 

volgt: vaar langzaam in een hoek van 30 tot 45 graden 

naar de kant en zet ruim voor u de wal bereikt de schroef 

stil. Nét voor u bij de wal bent stuurt u van de oever af, 

om te voorkomen dat het voorschip de kant zal raken. 

Vervolgens slaat u achteruit om het schip stil te leggen. 

Door het achteruit slaan zal het voorschip verder van de 

wal afgaan, terwijl het achterschip er juist naartoe wordt 

getrokken. (Leg het roer alvast richting de wal, zodat 

u het eventueel aanslaan van het achterschip tegen de 

oever tijdig op kunt vangen.) Als de manoeuvre goed is 

uitgevoerd, ligt het schip nu evenwijdig van de oever stil, 

op een afstand dat de touwen zonder verdere hulp van 

schroef of roer kunnen worden vastgemaakt.

tWee ScHroeVen

Bij tweemotorige schepen draait de stuurboordschroef 

naar rechts en de bakboordschroef naar links. De wiel-

werking van de beide schroeven afzonderlijk wordt daar-

door automatisch geëlimineerd. Ook met twee schroeven 

kun je echter wel degelijk profiteren van de voordelen 

die het wieleffect nu eenmaal óók heeft, door tijdens 

het manoeuvreren de ene schroef vooruit en de andere 

achteruit te laten draaien. Ga maar na: met de stuur-

boordschroef vooruit en de bakboordschroef achteruit 

draaien beide naar rechts en ga je met ‘dubbel’ wieleffect 

extra gemakkelijk rond over bakboord. Beide schroeven 

duwen en trekken het schip dan ook nog eens precies in 

de goede richting (duw en trek maar eens aan twee hoe-

ken van een vel papier en kijk wat er gebeurt...). Op die 

manier kun je zelfs sturen, zonder het roer te gebruiken! 

oefenen

Linkse schroef, rechtse schroef, dubbele schroeven... 

Waar het op aankomt, is dat u weet hoe u er mee om 

moet gaan en hoe uw schip zal reageren. Dus: oefenen!
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Figuur 03 Noodstop met een rechtse schroef. 1: Vol achteruit. 2: Het wieleffect trekt het achterschip naar bakboord. Draai kort vooruit, met het roer sterk naar 

bakboord. 3: ‘Overdrijf’ deze correctie een beetje en zorg dat het schip iets over stuurboord in het vaarwater komt te liggen. 4. Achteruitdraaien tot het schip stil 

(en recht) ligt. Figuur 04 en 05 Als u met een rechtse schroef rondgaat over bakboord en met een linkse over stuurboord, werkt het wieleffect in uw voordeel.

Figuur 6: Meren met een linkse schroef. 1: Aanvaren met aangepaste snelheid. 

Zet de schroef stil, ruim voor u de wal bereikt. 2: Geef tijdig bakboord roer om 

het voorschip van de wal af te draaien en sla daarna achteruit om het schip 

stil te leggen. (Leg het roer alvast naar stuurboord, om eventueel aanslaan 

van het achterschip tegen de oever tijdig op te kunnen vangen.) 3. Als de 

manoeuvre goed is uitgevoerd, ligt uw schip  keurig evenwijdig langs de oever 

stil, op een afstand dat de touwen kunnen worden vastgemaakt.


