
Theorie Manoeuvreren met 
Platbodems

Enkele begrippen vooraf

Stuurboord = rechts = groen
Bakboord = links = rood

Hoger wal = kant van waaraf de wind blaast
Lager wal = de kant waar de wind naartoe blaast



Inleiding

• 1. Werking van schroef en roer

• 2. Draaipunt en laterale weerstand

• 3. Steekeind en anker gebruiken

• 4. Invloed van wind

• 5. Aanleggen op stroom

• 6. Ankeren

• 7. Droogvallen

• 8. Varia



Inleiding

• Krachten gebruiken – krachten inschatten →
krachten balanceren.

• Waarom deed het schip niet wat je wilde?

• Verkeerd gebruik? Verkeerde inschatting? →
onbalans



Deel 1: 
Werking van roer en 

schroef



Drukverschil en lift

FL = 1/2p x V² x S x CL  x (α ) 
P  = dichtheid v/h medium
FL = Liftkracht
V² = Stroomsnelheid
S   = Oppervlakte
CL = Liftcoëfficiënt
α = Aanstroomhoek
Fw   = Voorwaartse             

weerstand 

Werking van een vleugelprofiel, hier een zwaard, zeil, 
schroef, of een roer

Principe: stroomversnelling veroorzaakt onderdruk, drukverschil 
aan 2 zijden van een object geeft een resultante kracht. 



Werking van het roer

• Dit principe toegepast op roer: aan de achterkant van het roer 
ontstaat onderdruk. Er komt dus een resultante kracht 
loodrecht op het blad van het roer. Evenredig met het 
drukverschil en de met grootte van het roer.

• Het drukverschil (en dus de resultante kracht op het roer) is 
evenredig met de stroomsnelheid rond het roer. 

• Roeruitslag geeft dus kracht met een vertragende component 
en een component die een moment (draaiing) veroorzaakt. 

• Grotere roeruitslag geeft ook groter verschil in over- en 
onderdruk aan beide zijden van het roer en dus een grotere 
resultante kracht (groter roereffect).
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Zijdelingse kracht x 
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( = afstand tot 
draaipunt )

= moment

Remmende kracht

Werking van het roer



Werking van de schroef

• Werking scheepsschroef: achter de bladen van de schroef 
ontstaat een zone met overdruk, voor de bladen ontstaat 
onderdruk (Bernouilli). De resultante kracht op de bladen is 
voorwaarts gericht en wordt via schroefas, (eventueel 
stuwdruklager) en motorfundatie op het schip overgebracht. 

• Drukverschil rond schroefbladen veroorzaakt het 
“wegstuwen” van water naar achter toe. (foto invoegen). 

• Hoe groter de snelheid van het schroefblad (hoger toerental 
motor) hoe groter het drukverschil en hoe groter de 
resultante stuwkracht. 



Werking van de schroef



Samenwerking roer en schroef

• De resultante kracht op het roer, d.w.z. het effect van het roer, 
is evenredig met de stroomsnelheid rond het roer. 

• Wanneer het schip vaart loopt door het water zal het roer dus 
effect hebben. Hoe groter de snelheid, hoe groter het effect. 

• Wanneer het schip stil ligt kan het roer pas effect hebben als 
door de schroef een stroming rond het roerblad veroorzaakt 
wordt. 



Samenwerking roer en schroef

• Opgelet: de stuwkracht van de schroef leidt niet onmiddelijk 
tot beweging van het schip. 

• Herinner de wet van Newton: F = m x a. De stuwkracht is 
evenredig met de massa maal de versnelling, niet maal de 
snelheid. Hoe groter de stuwkracht en hoe kleiner de massa, 
hoe groter de versnelling (= het op snelheid komen) dus. 



Samenwerking roer en schroef

• Bij zeeschepen met zeer grote massa en relatief beperkt 
motorvermogen kan het gemakkelijk een minuut of meer 
duren voor ze in beweging komen (en even lang om ze te 
stoppen!). 

• Bij onze platbodems is dit effect niet zo groot, maar toch 
duidelijk merkbaar. Een korte, hoge stuwkracht (“stoot gas”, 
“kick ahead” of “klap vooruit” voor de Hollanders) gaat een 
grote stroomsnelheid om het roer veroorzaken en dus relatief 
veel roereffect en draaiing in het schip. Maar een relatief 
beperkt opbouwen van voorwaartse snelheid. 



Werking van het roer achteruit

• Bij achteruitvaren werkt het roer net andersom



Werking van het roer achteruit

• Opgelet: de roerwerking wordt sterk beperkt

• - De snelheid bij achteruitvaren is vaak niet erg groot

• - Ook de schroef gaat veel minder stroming om het roer 
veroorzaken bij achteruitvaren

• - Het draaipunt van het schip verschuift naar achter waardoor 
het moment kleiner wordt (hierover later meer)

• Bij grote schepen is het roereffect achteruit zo klein dat men 
andere technieken moet gebruiken om te sturen. 



Werking van de schroef 
achteruit, het schroefeffect

• Bij achteruitslaan draait de schroef in de tegenovergestelde 
richting. Er ontstaat opnieuw onderdruk maar nu aan de 
voorzijde van bladen. 

• De schroef is hier echter niet voor ontworpen en zal veel 
minder efficient zijn dan bij vooruitvaren. 

• Het wegstromende water wordt gehinderd door de 
scheepsromp 



Werking van de schroef 
achteruit, het wieleffect



Werking van de schroef 
achteruit, het wieleffect

• Door de inefficiente stand van de schroefbladen wordt niet 
enkel water in de lengterichting van het schip weggestuwd, 
maar ook zijwaarts. 

• Aan de bovenzijde van de schroef wordt dit opgevangen door 
het schroefraam, maar aan de onderkant niet. Er is dus een 
resultante zijwaartse kracht. Het zogenaamde wielefeffect. 

• Bij DB draait de schroef vooruit rechts (wijzerzin) en achteruit 
links (tegenwijzerzin). De resultante stuwkracht duwt het 
achterschip dus naar bakboord. 



Deel 2: 
Draaipunt en laterale 

weerstand



Draaipunt van het schip

• In theorie: draaipunt van het stilliggend schip is om het 
massazwaartepunt van het onderwaterschip. 

• Wanneer het schip vaartloopt en een draai wordt ingezet 
verschuift het draaipunt echter schijnbaar naar voren (resp. 
naar achteren als men achteruit vaart).

• De draaicirkel vergroot met de snelheid van het schip. 



Draaipunt van het schip

1  Roer over BB

4  Tegenroer geven, over SB

5  Roer recht



Laterale weerstand

• Het schip draait om het draaipunt, maar tegelijk met het 
draaien beweegt het nog verder in de oorspronkelijke 
vaarrichting. 

• De stroming van het water rond de romp komt niet meer recht 
van voren maar van op zij (zie tekening). 

• Rond de romp ontstaat dus weer een stromingseffect met 
onderdruk en dus een kracht die deels afremt en deels mee de 
draai inzet (zie ontbinding van vectoren op tekening). 



Laterale weerstand
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De draaicirkel verkleinen

• Hoe groter dus de zijdelingse oppervlakte van het 
onderwaterschip, hoe groter de laterale weerstand bij het 
draaien en hoe kleiner de draaicirkel zal worden. 

• Platbodems hebben, door hun beperkte diepgang, steeds een 
relatief grote draaicirkel. Ze “schuiven over het water” en gaan 
gemakkelijk “uit de bocht”.

• Maar uniek aan platbodems is dat men het zijdelingse 
oppervlak snel en gemakkelijk kan vergroten door het zwaard 
te laten zakken, wat de draaicirkel erg gunstig gaat 
beinvloeden. 



De draaicirkel verkleinen



De draaicirkel verkleinen

• Gebruik van het zwaard:

• - Steeds het zwaard van de “buitenbocht” gebruiken, zodat 
het zwaard tegen het schip wordt gedrukt. 

• - Informeer de bemanning van te voren, zorg dat het zwaard 
klaar is om te laten vallen.

• - Denk er ook aan van het zwaard weer op te halen bij het 
naderen van een kade of steiger. 

• - Houd ook rekening met de waterdiepte!



De draaicirkel verkleinen
Men heeft soms de reflex van achteruit te slaan wanneer 
men ziet dat het schip “uit de bocht gaat” en naar een 
obstakel afdrijft. Maar dit is vaak contraproductief. De 
voorwaartse snelheid wordt er wel verminderd, maar de 
zijwaartse beweging blijft.
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Bij het achteruitslaan Na het achteruitslaan



De draaicirkel verkleinen

• Als het schip sneller om het draaipunt draait (dus sneller naar 
de nieuwe koers komt) zal de zijdelingse weerstand ook snel 
groter worden. De zijwaartse beweging wordt sneller kleiner, 
en de voorwaartse beweging wordt sneller groter. 

• Men kan de draaicirkel dus verkleinen door het schip sneller te 
laten draaien om het draaipunt. In de praktijk betekent dit het 
roer aan boord te leggen en (even) vol gas geven. Let op want 
men bouwt natuurlijk ook terug voorwaardse snelheid op.

• Dit manouevre vergt enig lef, maar is soms de enige 
mogelijkheid om een aanvaring te voorkomen. 



Draaien in een smal vaarwater

• Om in een smal vaarwater zo kort mogelijk te 
draaien zal men .:

• Steeds, met stilliggend vaartuig over bakboord
wenden en met korte sterke “ gasstoten “ 
werken, want .:

• - Het wieleffect zet bij stilliggend vaartuig het       
achterschip naar stuurboord.

• - Dus nooit over stuurboord wenden, want in dat 
geval werkt het wieleffect in de tegenrichting.



Achteruit varen en draaien

• Bij achteruitvaren heeft het roer minder effect, maar de kracht 
vanwege het roer heeft ook minder arm omdat het draaipunt 
naar achteren verschuift. 

• Men moet bij achteruitvaren dus goed oppassen want eens 
een draaiende beweging ingezet wordt kan het heel moeilijk 
zijn om deze weer te stoppen. Daarom kijkt de schipper best 
naar voren bij het achteruitvaren!

• Vaak is (hard) vooruit slaan de enige optie om een draai te 
stoppen bij achteruitvaren. Maar dit vermindert dan weer de 
snelheid achteruit en zorgt voor een zijwaartse beweging 
(schets). 



Achteruit varen en draaien

Draaipunt

Beweging van het 
voorschip

Kort vooruit slaan

Achterschip gaat naar SB 
Het hele schip is naar lichtjes naar SB opgeschoven

Beweging van het achterschip 
omwille van het schroefeffect

Achteruit slaan

Draaipunt

Beweging van het 
voorschip



Deel 3: 
Steekeind en anker



Een steekeind gebruiken

• Bij vrachtschepen wordt bij het aanleggen vaak een steekeind 
of spring gebruikt. 

• Bedoeling is de voorwaartse beweging van het schip tegen te 
houden, zodat de combinatie van roer en schroef enkel nog 
een draaiende beweging gaat veroorzaken. 

• Tegelijk gaat de bolder waarop de spring staat naar opzij 
getrokken worden (zie schets) en kan men zo met het schip 
zijwaarts naar de kant toe bewegen en het schip op haar plek 
houden. 



Een steekeind gebruiken

K
a
d
e



Een steekeind gebruiken

• Bij (kleinere) platbodems werkt een voorspring niet omwille 
van de ronde vorm van de romp en omdat de bolders op het 
voordek niet op de grootste breedte van het schip staan. 
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Een steekeind gebruiken

• Bij jachten en kleine schepen met een ronde rompvorm kan 
een spring vanuit het midden (vanop de grootste breedte van 
het schip) wel goed werken. 
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Een steekeind gebruiken

• Wat wel goed werkt bij onze platbodems is een achtertros. 
Het principe is hetzelfde: het schip kan niet meer vooruit. Als 
het roer aan boord wordt gelegd en men slaat vooruit gaat het 
schip draaien en vanzelf tegen de kant komen en kan men de 
voortros geven. 

• Deze manier van aanleggen is vooral nuttig in een sluis: zorg 
dat eerst de achtertros op de bolder gaat en de voortros volgt 
vanzelf. Houd wel een fender op de juiste plaats bij het 
achterschip. 

• Wat wel goed werkt bij onze platbodems is een achtertros. 
Het principe is hetzelfde: het schip kan niet meer vooruit. Als 
het roer aan boord wordt gelegd en men slaat vooruit gaat het 
schip draaien en vanzelf tegen de kant komen en kan men de 
voortros geven. 

• Deze manier van aanleggen is vooral nuttig in een sluis: zorg
dat eerst de achtertros op de bolder gaat en de voortros volgt
vanzelf. Houd wel een fender op de juiste plaats bij het 
achterschip. 



Een steekeind gebruiken
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BB afmeren aan hogere wal

• Men kan iets vergelijkbaar doen door achteruit te slaan: een 
voortros voorkomt dat het schip achteruit gaat bewegen en 
door het wieleffect komt het achterschip vanzelf naar 
bakboord en tegen de kant. Houd wel een fender klaar bij het 
voorschip. 

• Bij aanleggen aan hogere wal kan dit nuttig zijn (zie verder). 
Nader eerst voorzichtig de wal met de boeg in de wind en geef 
een voortros aan de wal. Door vervolgens achteruit te slaan 
komt men vanzelf tegen de kant uit.  

• Daarom geven we ook ( indien mogelijk ) bij het invaren van 
een sluis, steeds de voorkeur aan de bakboord kant !



Deel 4: 
De invloed van wind



De invloed van wind

• Wind kan een ernstige spelbreker zijn bij manoeuvreren met 
platbodems, en bij uitbreiding bij alle schepen die boven 
water hooger uitsteken. (bv. Lege binnenvaart schepen, car 
carrier, containerschepen …).

• Als er wind staat bij het manoeuvreren is het essentieel om dit 
van te voren goed in te schatten en er rekening mee te 
houden.

• Als er veel wind staat zijn bepaalde manoeuvres niet meer 
mogelijk en moet men een alternatief bedenken (andere 
ligplaats, ankeren en afwachten, achteruit aankomen, BB i.p.v. 
SB meren etc.) 



• Het schip gaat onder invloed van de wind afdrijven (“drift”). 
Dit afdrijven gaat men compenseren door op te sturen. 

• Hoe lager de snelheid hoe groter de relatieve invloed van de 
wind.

Afdrijven

Wind
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Moment vanwege wind

• Maar de wind gaat het schip ook doen draaien, afhankelijk van 
de vorm van het bovenwater schip. 

• De meeste schepen gaan min of meer dwars op de wind 
liggen, onze platbodem draait echter helemaal met de boeg 
van de wind weg. Dit effect is vrij sterk!



Moment van wege wind

• De draaiing gaat men moeten tegenwerken met het roer (en 
schroef). Als er veel wind staat kunnen roer en schroef echter 
soms niet voldoende moment leveren om het moment van de 
wind te compenseren!

• Denk ook terug aan de werking van het roer: als men trager 
vaart gaat het roer veel minder moment veroorzaken. 

• Vooral bij lage snelheid loopt men dus het gevaar dat de 
invloed van de wind op een bepaald moment niet meer te 
compenseren valt. 



Aanleggen aan hogere wal

• Maar vroeg of laat moeten we toch terug aan de kant 
geraken… En dit liefst niet op volle snelheid…

• Hoe dan de hogere wal op een gecontroleerde manier 
naderen, of hoe het schip ter plaatse houden als men moet 
wachten aan de sluis?

• De boeg in de wind houden!

• Let op, dit is een labiel evenwicht. Dit betekent dat elke kleine 
invloed de evenwichtstoestand gaat verstoren en onmiddellijk 
gecompenseerd moet worden. 



Stilliggen voor gesloten brug

• Meestal lig je voor de brug te wachten op een smal kanaal .

• Hou in alle geval voldoende ( d.i. veel ) afstand.

• Als de slagbomen neergaan kan het nog een poos duren voor 
de brug opgaat, als de brug begint te bewegen heb je nog 
meer dan tijd genoeg om vaart te maken .

• Beter heel langzaam op snelheid komen is beter dan vlak voor, 
een nog niet helemaal geopende brug, te moeten afremmen 
of stoppen !

• Ga pas op volle snelheid als het licht op groen staat .

• Meestal lig je er niet alleen . Hou afstand . Ga niet naast een 
ander vaartuig stilliggen.
Blauwe golven zijn geen pretje bij veel dwarswind .



Wind op de kop = 
drift nul

Wind



Aanleggen aan hogere wal

• Meestal kan men op het laatste moment in de lij van de 
steiger wel opdraaien. Anders kan het nodig zijn om met 
trossen het schip tegen de kant te brengen. 



Aanleggen aan hogere wal

• Een alternatieve methode voor platbodem kan zijn van het 
achterschip in de wind te houden. Een hengst draait bij harde 
wind vanzelf met de boeg van de wind weg. Dit effect kan 
sterker zijn dan de schroefwerking bij achteruitslaan. 

• Eens de achtertros aan de wal is kan men naar  de werkwijze 
met steekeind gaan of iemand laten afstappen om de voortros 
vast te leggen. 



Aanleggen aan lagere wal

• Proberen we over het algemeen te vermijden. Vaak onrustige 
ligplaats. Problemen om weer te vertrekken…

• Belangrijkste is controle houden. Boeg of achterschip in de 
wind houden! Pas op het einde opdraaien en fenders 
klaarhouden. 

• Dit is natuurlijk erg afhankelijk van de windsterkte.

• Bij weinig wind is aanleggen aan lager wal een makkie !



Vertrekken van lagere wal

• Kan moeilijk zijn met harde wind

• De boeg waait telkens terug naar de wal terwijl die juist eerst 
moet afkomen. Eens het schip voorwaartse snelheid heeft kan 
men de drift compenseren en van de wal wegsturen. 

• Maar bij het wegsturen moet men eraan denken dat het 
achterschip gaat uitzwaaien!

• Afdraaien op een achterspring kan helpen om de boeg van de 
wal krijgen(tekening)



Wind langs de steiger of kade

• Let op voor “rond gaan”. Eerst de loefkant vastleggen, dan pas 
lij vasthouden. Hou de bemanning op het voordek in de gaten 
en geef duidelijke orders m.b.t. trossen geven en vasthouden.

• Vooral in de sluis kan een te enthousiaste bemanning op het 
voordek problemen geven. 



Deel 5: 
Afmeren op stroom



De stroom gebruiken

• De stroom gaat een stilliggend schip (ten opzichte van het 
water) enkel doen afdrijven, maar niet doen draaien. 

• Om het schip stil te houden ten opzichte van de kant moet je 
recht tegen de stroom in varen met precies de snelheid van de 
stroming. 

• Je kan, eens je stilligt ten opzichte van de kant (en dus nog 
vaart t.o.v. het water) dus ook zijwaarts gaan bewegen, op 
precies dezelfde manier als bij wind, maar hier is geen gevaar 
op doordraaien. 



Aanleggen op stroom

• Aanleggen op stroom aan steiger met brug: In principe altijd 
aanleggen met de boeg in de stroom. 

• Welke kant? Als er keuze is, dan rekening houden met stroom 
bij vertrek. 

• Let goed op als de stroom je naar de brug toezet. Als je tegen 
de brug gedrukt wordt door de stroom kom je niet meer op 
eigen kracht weg en valt grote schade te verwachten !. 

• Als je niet zeker bent van jezelf, het schip of de motor →
wacht dan op doodtij!
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Aanleggen op stroom

• Let bij het naderen van de steiger op eventuele draaikolken.

• Let erop dat de maten de voortros eerst geven (als de boeg in 
de stroom ligt). Let er ook op dat de voortros niet wordt 
bijgetrokken, houdt het schip (bijna) recht tegen de stroom 
om mooi parallel tegen de steiger te landen. 



Deel  6   

Ankeren

Er bestaan veel verschillende soorten ankers

Wij gebruiken het stokanker of admiraalsanker



• Als men een langere moet wachten, bvb. bij stremming van de 
vaarweg, bij mist, bij motorstoring enz. 

• Of om te overnachten.

• Dan biedt het anker soelaas.

• Er zijn wel enkele regels te volgen .:
• - Nooit ankeren in de vaarweg !
• - Op de zeekaart vind je veelal aangeduide anker plaatsen.
• - Let op de waterdiepte en de ondergrond.
• - Ga niet voor anker in té diep water.
• - Ga niet voor anker in de nabijheid van andere vaartuigen of 

hindernissen. 
• - Stel een ankerwacht in.
• - Let op het “ krabben “ van het anker.
• - Hijs de ankerbal in de mast, ‘s nachts een rond schijnend wit licht.



Hoe werkt een anker ?

• Het anker vormt samen met zijn ankerketting en eventuele 
voorloper één geheel.

• In een zanderige bodem zal één van de twee vloeien van het 
anker zich in de bodem ingraven. 

• De ankerketting zorgt ervoor dat wanneer het schip zou 
deinen, de vloei niet telkens uit de bodem getrokken wordt 
en het anker gaat krabben. Het gewicht van de ketting zorgt 
ervoor dat het anker vlak op de bodem blijft liggen.

• Bij zwaar weer zorgt de voorloper er dan voor dat het geheel 
de beweging van het schip dempt.



Het anker werpen

• - Steek het schip met de kop in de wind.

• - Zorg dat het schip tot stilstand komt.

• - Laat het anker vallen, als de ankerketting verticaal staat,

• “ up and down “ zeggen de Britten, laat U het schip langzaam 
met de wind afdrijven en de ketting uitlopen tot minimum 7 
maal de waterdiepte. Bij zwaar weer mag dit rustig meer zijn 
zelfs tot de volledige voorloper uitgevierd is.

- Zet de ankertros vast op de voorste bolder en haal de ketting of 
de tros los van de ankerrol, laat de krachten niet permanent 
opgenomen worden door de ankerlier.

- Let op andere schepen, want je kan rond je anker gaan draaien ! 



Anker  op  gaan

• - Zet de motor bij, en vaar heel langzaam in de richting van je 
anker, terwijl je de ankertros inhaalt.

• - Zorg dat een tweede man klaar staat met een borstel om  
het slijk van de ketting en het anker te vegen.

• - Neem de ankerbal weg en / of doof het ankerlicht.



Deel  7    

Droogvallen



• Droogvallen is één van de aangename mogelijkheden van onze 
platbodems.

• Ze zijn er speciaal voor gebouwd.

• U moet wel op enkele dingen letten.

• - Start met het manoeuvre best drie uren na hoog water ( het 
kan anders wat lang duren aleer U terug vlot komt !

• - Val nooit droog op hoog water bij springtij anders kan het 
veertien dagen duren voor U terug vlotkomt !

• - Vergewis U er van dat de ondergrond goed vlak is.

• - Eens het schip vastgelopen is, graaf je je anker in achter het 
schip. Als je dit niet doet kan, bij opkomend water de 
stroming je steeds verder op de bank duwen zodat je 
nooit vrij komt.

• - Zet de motor stil voor het schip vastloopt, anders zuig je de 
koelwaterinlaat vol zand.



Deel 8: 
Varia



Veiligheid
• “Hoe harder je gaat, hoe harder het fout gaat”. Maar soms is te 

traag ook niet goed…

• Als het fout gaat, nooit met handen of voeten afhouden. Zeg dit ook 
duidelijk tegen de bemanning! Houd wel steeds fenders klaar. 

• Houd een plan B ingedachten: wat als de wind sterker is dan 
verwacht, wat als mijn ligplaats bezet is, wat als er plots een 
tegenligger komt? Etc…

• Identificeer het “point of no return” en ga hier enkel voorbij als je 
zeker bent van het vervolg van je manoeuvre.

• Let erop dat de maten steeds een slag om de bolder nemen als er 
kracht op een tros gaat komen (bv. Bij aanleggen met voor of 
achtertros, als er stroom of harde wind staat…).



Etiquette

• Enkel netjes opgeschoten trossen gooien! 

• Trek zelf het schip bij indien nodig. Vraag iemand op de steiger 
enkel om de lus op de bolder te leggen maar nooit om bij te 
trekken. 

• Trek eventueel met 2 man/vrouw bij: zelfde systeem als bij de 
vallen. De ene houdt de tros met een slag vast om de bolder, 
de ander trekt telkens een stukje bij. 

• Vergeet na vertrek uw fenders niet!



Discipline

• Democratie is goed, maar niet tijdens het manoeuvreren. 

• Zorg voor een (korte) briefing van de betrokken bemanning.

• Duidelijke (en luide!) orders vermijden verwarring. 

•Veel Varen = Hervaren



Varen op een meanderende 
rivier



Varen op een meanderende 
rivier



Varen op een meanderende 
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Varen op een meanderende 
rivier


