
RKO	Spinnakeren	-		handout			
Volgorde van handelingen en taken van bemanningsleden zoals te zien in RKO 
instructie video "Spinnakeren met je Randmeer". 

  

Voorbereiding: 
• Spinnaker nalopen langs de lijken en klaarleggen in mandje. 
• Spischoten buiten alle verstaging en genuaschoot om routeren en achter. 

bakboord want over de bakboord genuaschoot aanslaan op de spi. Groene flap is 
stuurboord, rode flap is bakboord. 

• Spival achter bakboord want, en over de genuaschoot  aanslaan op blauwe flap 
van de spi. 

• Gebruik een paalsteek voor de aansluitingen. 

 

Boom zetten: 
Bemanning #1: 

• Boom pakken. 
• Boom met middenbeugel ophangen aan haakje van het lift systeem dat voor de 

mast zit. 
• Stuurboord spi schoot pakken en in bekje van boom doen. 
• Boom naar voren duwen en met andere bekje in mastoog klikken. 

Bemanning #2: 

• Zorgen dat spischoten niet de war raken en binnen handbereik liggen. 

 

Hijsen met boom reeds gezet: 
Stuurman: 

• Trekt de spival tot aan de stop 

Bemanning #1: 

• Zorgt dat spival niet achter het want en zaling verstrikt raakt. 
• Begeleidt de spi uit het mandje. 
• Laat als laatste de barberhauler aan lijzijde vieren (in dit geval bakboord). 

Bemanning #2: 



• Trekt tijdens de hijs aan de loefschoot (is in dit geval stuurboord schoot) tot de 
groene flap de boom raakt. 

• Stelt met behulp van de loefschoot de boom zodanig dat hij in het verlengde van 
de giek is gepositioneerd. 

• Trekt als laatste met de lijschoot (bakboord schoot) de spi vol. 

 

Gijpen: 
Volgorde: 

• Barberhaulers beide naar binnen 
• Grootzeil omzetten 
• Spiboom omzetten 
• Barberhauler aan lij vieren 

 

Gijpen handelingen: 

Stuurman: 

• Stuurt binnen de wind. 
• Begeleidt grootzeil schoot naar andere kant. 
• Stuurt pal voor de wind. 

Bemanning #1: 

• Trekt barberhauler(s) naar binnen. 
• Wacht tot grootzeil is omgezet. 
• Zet spiboom om. 

o Bekje uit mastoog nemen. 
o Nieuwe loefschoot in lege bekje leggen. 
o Oude loefschoot uit andere bekje losmaken. 
o Boom naar voren duwen en lege bekje in mastoog klikken. 

• Barberhauler aan nieuwe lijzijde vieren. 

Bemanning #2: 

• Bedient de twee spischoten en probeert spi vol te houden terwijl grootzeil en 
spiboom worden omgezet. 

 

Strijken: 
Bemanning #1: 

• Trekt barberhauler(s) naar binnen. 



• Grijpt spischoot aan lijzijde achter het want. 
• Trekt spi over de genuschoot aan onderlijk en achterlijk naar binnen. 
• Propt spi in het mandje. 

o Haalt spiboom weg. 
o bekje uit het mastoog. 
o spischoot uit het andere bekje losmaken. 
o Spiboom losmaken van middenbeugel. 
o Spiboom opruimen (Let op dat je hierbij de andere bemanningsleden niet 

raakt!) 

Bemanning #2: 

• Begeleidt de spischoten zodat ze niet in de war en/of knoop raken. 

 

Stuurman: 

• Laat spival vieren en zorgt dat deze niet in een knoop raakt 

  

 

Notabene: 

Deze beschreven volgorde van handelingen geldt alleen voor de situatie zoals we die 
laten zien in de instructievideo. Er zijn meerdere mogelijkheden hoe je een Randmeer spi 
kunt hijsen, gijpen en strijken. Voor beginnende zeiler op spinnaker gebied is dit de 
meest eenvoudige methode. 
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