
Lesvoorbereiding Introweekend. 

Balansoefening 

 

Extra fun: Per 2 a 3 Instructeurs, meerder boards zij aan zij, kids er overheen laten rennen, na het 

rennen neem je het laatste board over, iedereen schuift één board naar voren/links) 

  

Naar voor-achter lopen, rondje draaien, springen en alles met zonder zwaard..  

 

 

 

 

 
Battle 

 

  



Zeiloptrekken into Basishouding 
 

 Halve wind 

 Rechte rug 

 Farm = 0 N  Lichaamsgewicht (m*g) = max  

 Hakken billen 

 Waterhoofd  

 

 

  



Basishouding 
Komen tot stabiele houding, twee handen aan de mast. Vervolg van zeil optrekken.  

 

 

 

 

Beginsituatie:  totale beginners,  leeftijd 18 t/m 21. 

  3 Cursisten 

Lesdoel:  Het zeil kunnen optrekken en komen tot de basishouding. 

 

Start:  Pak één setje en zorg dat je cursisten in een halve cirkel upwind om het board staan. 

Voorgesprek: Leg uit wat de cursist gaat doen (zeil uit het water trekken) en dat ze daarna in de 

basishouding gaan staan. Vertel ook wat het nut is van de basishouding en waneer je 

hem gebruikt. De basishouding is een houding waarvan uit je vele andere maneuvres 

kunt leren. 

En zeg dat het lesje ong. 10 minuten gaat duren. 

Leg de volgende termen uit:  

Basishouding, voorkant en achterkant vd pank, ophaalkoord, giek,zeil en mast. 

Les:  Doe nu voor op het water hoe je het zeil uit het water trekt tot de basishouding en 

gebruik de volgende termen en volgorde: 

1. Voeten in een “V-Vorm” om de mast 

2. Ga goed door de hurken (hakkenbillen). 

3. Pak met twee handen het ophaalkoord. 

4. Met een rechte rug hangen tot het water uit het zeil is. 

5. Ga nu nog meer hangen en strek je benen gelijkmatig, niet trekken met 

armen, lichaamsgewicht. 

6. Wanneer je rechtop staat sta je in de Basishouding 

Laat de cursisten het nu zelf allemaal 1 a 2x proberen. En geef zo nodig 

aandachtspunten en zorg dat ze naar elkaar kijken en elkaar verbeteren. 



Evaluatie: Kost het weinig kracht? Rug recht? Balans?  midden van de plank staan, wanneer 

zeil omhoog komt zelf ook mee omhoog gaan (anders val je naar achter..) 

Oefening: Sturen vanuit de basishouding: Down Wind Slalom! 

Mast naar links is sturen naar rechts.  

  



Zevenhouding 
 

 

Figuur 1 Zeven houding.. wie echt goed kijkt herkent minstens één 7. 

 

Beginsituatie: Ze kunnen net tot de basishouding komen. 

Lesdoel: Het komen tot de zevenhouding vanaf de basishouding. 

Voorgesprek: Vertel je cursisten dat ze tot nu de vaarhouding gaan leren. Dit is de houding waarin 

je staat als je surft. Eerst zal je een voorbeeld geven, daarna mogen zij het 5x 

proberen.  

Spreek met ze af dat ze niet verder mogen komen dan 15m van jou vandaan, doen ze 

dat wel dan lopen ze terug.   

Totale lesduur: 20 minuten. 

 

Leg nu de volgende termen uit: masthand, zeilhand, voorste-, achterste- en 

mastvoet.  

Les: Wanneer de cursisten weer in een kring om je heen staan doe je voor hoe je vanuit 

de basishouding naar de vaarhouding komt. Let er op dat je alle stappen OVERDRIJFT 

door langzame en grote bewegingen. 

Stapjes en termen: 

1. Ga in de basishouding staan en zorg dat de plank op een halve windse koers ligt! 



2. Zet je achterste voet een halve stap naar achter. 

3. Draai je voorste voet in de vaarrichting 

4. Laat je zeilhand los 

5. Trek met je masthand de mast rechtomhoog (of laat deze aan loef overhellen) 

6. Pak met je zeilhand de giek vast. Je zeilhand werkt als een gaspedaal (harder 

aantrekken is more gas, duwen is gas los/rem) 

Let op:  Geef extra aandacht aan punt 6 en vertel het belang waarom cursisten het zeil over 

de plank moeten trekken. Wanneer cursisten dit niet doen zullen ze naar voren 

getrokken worden door de druk van het zeil.  

Geef een overdreven voorbeeld van wat er gebeurd als je het zeil niet over de plank 

trekt. 

 Laat de cursisten op hun eigen plank 5x tot de vaarhouding komen. 

Evaluatie:  

  



Zeilsturing 
 

 

 



 

 

Beginsituatie: De cursist kan tot de vaarhouding komen. 

Lesdoel: DMV zeilsturing van koers veranderen 

Voorgesprek: De cursist kan nu rechtdoor varen maar kan nu leren sturen.  

Leg uit dat je kan sturen dmv het zeil naar voren en naar achter te kantelen.  

Geef wat theoretische achtergrond: 

Het zeil heeft een drukpunt (vergelijkbaar met een zwaartepunt) 

De plank heeft een zwaartepunt (wijs deze aan op het board) 

Wanneer je rechtdoor gaat zijn deze punten boven elkaar, wanneer je het drukpunt 

vh zeil naar de voorkant van de plank brengt zal de plank van de wind af draaien. 

Wanneer je het drukpunt naar achteren kantelt zal je plank naar de wind toe draaien. 

 

VB drukpunt:  Sta upwind, plank halve wind.  Druk tegen het midden van de plank: Plank gaat recht 

“achteruit”, druk tegen de achterkant, plank loeft op, druk op voorkant: plank valt af..  

Leg nu de volgende termen uit: drukpunt, zwaartepunt, oploeven, afvallen, pijl en 

boog of gondellaar.  

 

Vertel dat je het sturen weer even voor gaat doen en dat ze het daarna nog 10 

minuten kunnen proberen. Spreek weer een vaargebied met ze af (circa 20m) 



Les:  Wanneer je cursisten in de buurt van elkaar in het water staan doe jij op één van hun 

setjes voor hoe je kunt afvallen en oploeven. Slalom een paar meter heen en weer. 

Nu mag de cursist het 10 minuten zelf proberen 

Let op:  Vaak kantelen cursisten het zeil niet ver genoeg, ook zijn de zeilstanden nog niet 

goed, deze behandel je hierna pas. 

Evaluatie: Haal de cursisten weer bij je, vraag naar hun vorderingen. En bespreek wat er beter 

kon (tip) en wat er goed ging (top). Wanneer ze dit lesje voldoende beheersen ga je 

naar een volgende lesje. Anders geef je ze nieuwe aandachtspunten. 

  



Koersen varen (theorie): 
 

 

Figuur 2: Ga met je rug in de wind staan en wijs alle koersen aan. Je kan zo hoog varen als je naar achter kunt wijzen. Recht 
naar achter wijzen is onmogelijk. 

 

Beginsituatie:  De cursist beheerst de hiervoor beschreven lesjes. 

Lesdoel: De cursist moet alle koersen op kunnen noemen en de daarbij behorende zeilstanden 

kunnen tekenen. 

Voorgesprek: Dit lesje kan je het beste op de kant uitleggben omdat je pen en papier nodig hebt. 

Plan dus een korte pauze (15 minuten) in zodat ze daarna hiermee verder kunnen. 

Tijdsbestek van dit lesje zal rond de 10 minuten zijn. 

 

Ga met je cursisten op een rustige plek zitten en neem pen en papier mee. Vertel dat 

er in totaal 5 koersen te varen zijn. 

 

Termen die aan bod komen tijdens de les: 

Opkruizen, overstag, gijpenAan de wind, halve 

wind, ruime wind, voor de wind en in de wind, 

bakboord en stuurboord. 

Les:  Teken een windroos met daarin alle koersen, 

vraag de cursist om bij elke koers de juiste term te 

noemen. Herhaal dit nog een keer centraal. 

 



Laat de cursisten nu zelf zeilstanden tekenen bij de koersen. 

 

Vraag de cursisten wat er gebeurd als je van de ene aan de windse koers naar de 

andere aan de windse koers draait. Doe hetzelfde voor de gijp. 

 

Leg uit hoe je kan opkruizen door aan de windse koersen af te wisselen. 

 

Evaluatie: Het theoretische gedeelte hebben ze nu gehad tijd om het in de praktijk te brengen! 

  



Koersen varen (praktijk) 
 

Beginsituatie:  Cursist beheerst de theorie achter het koersen varen. 

Lesdoel: De volgende koersen: aan de wind, halve en ruime wind kunnen varen met een 

daarbij passende zeilstand. 

Voorgesprek: Het grootste gedeelte van het voorgesprek heb je zojuist al bij de theorie behandeld.  

  Spreek een vaargebied met ze af en vertel het tijdsbestek (10 minuten) 

Les:  Als instructeur loop je steeds naar een andere plek. De cursist moet jouw 

achtervolgen, verder kan je de cursisten vragen welke koers ze varen. 

 

Als dit goed gaat kan je de cursisten achter elkaar aan laten varen. De voorste 

bepaald de koers, de rest volgt. 

Evaluatie: Lukte het iedereen om alle koersen te varen? 

 

Houding 
Beginsituatie: De cursist staat voorover gebogen op de plank. 

Lesdoel: De cursist in een comfortabele houding laten surfen. 

Voorgesprek: Vertel de cursist waar hij/zij nu staat (letterlijk en figuurlijk) 

Een comfortabele houding zorgt ervoor dat je lichaam minder belast wordt, het ziet 

er stoerder uit en je houdt meer controle over je setje. 

Lesje: Laat eerst overdreven zien wat de cursist verkeerd doet. Laat de cursist kijken en 

observeren wat dat dan is. Je gaat net zo lang door tot je alle punten gehoord hebt. 

 

Overleg nu met de cursist wat dan WEL een goede houding is. Wanneer deze persoon 

er uit is gekomen mag hij/zij het even op de plank proberen. 

Evaluatie: Heeft de cursist verbetering geboekt? Wat gaat er nu anders dan daarvoor? (Haal 

deze info uit de cursist door gerichte vragen) 

 

  



Overstag 

Beginsituatie: Cursist kan aan de wind varen. 

Lesdoel: Cursist 180⁰ te laten draaien mbv ophaalkoord 

Voorgesprek: Vertel de cursisten dat ze nu eindelijk ook leren omdraaien. Allereerst zullen ze de 

overstag leren hierna de gijp. Bij de overstag gaat het zeil over de achterkant van het 

board, bij de gijp over de voorkant.  

Vertel het nut van de overstag en wat de voordelen zijn tov de gijp (hoogtewinst) 

  Deel de overstag op in 3 grote stappen:  

1. Vaarhouding >> Basishouding 

2. Het draaien van Halve wind  naar Halve wind  

3. Basishouding >> Vaarhouding 

Deel de stappen nu nog verder op: 

1. Loef op tot aan de wind. 

2. Pak het ophaalkoord met je zeilhand en daarna ook met je masthand. De 

masthand gaat boven de zeilhand omdat je oude masthand de nieuwe zeilhand 

wordt. 

3. Ga met beide voeten aan weerszijden van de mast staan. 

4. Je staat nu met je rug naar de wind en je duwt het zeil over de achterkant van de 

plank door de wind heen. 

5. Wanneer je board op halve windse koers ligt, kom dan tot de vaarhouding. 

Lesje:  Nadat je dit lange verhaal verteld hebt ga je het voor doen. Je vertelt hardop alles 

wat je doet tijdens het uitvoeren van de stapjes. 

 Nu ze dit gezien hebben kunnen ze het zelf proberen. Zorg dat ze binnen hun 

vaarwater blijven. Dus laat ze 10m de ene kant op varen en laat ze dan overstag 

gaan. 

Let op: Cursisten zijn vaak geneigd grote passen te maken bij het omstappen rondom de 

mast. Vertel heel duidelijk dat ze deze stapjes zo klein mogelijk moeten houden. 

Evaluatie: Bespreek de tip´s en top´s per cursist met elkaar. 

  



Lesvoorbereidingen Do It Yourself! 
 

Je hebt nu een beetje kunnen inzien hoe een lesvoorbereiding er ongeveer uit kan zien. Je kan dit 

nog veel meer uitbreiden en hierop variëren. Wanneer je de lesjes van te voren voorbereidt heb je 

veel meer de tijd om een speelse werkvorm te gebruiken omdat je hem beter kunt voorbereiden. 

Daarnaast ben je zekerder van je zelf wanneer je les geeft, want alles wat je gaat vertellen heb je van 

te voren bedacht. 

Bij het maken van een lesvoorbereiding zijn er een aantal dingen die er altijd in moeten: 

 

Beginsituatie: Het lesje wat je hebt bedacht moet aansluiten op de beginsituatie van de persoon. 

Het is daarvoor belangrijk dat je weet wat de cursist wel en niet kan. 

Lesdoel: Wat wil je de cursist leren? Zorg hiervoor ook dat het haalbare doelen zijn. Zorg dat 

de doelen aansluiten bij de beginsituatie. Daag je de cursist niet uit dan zal hij/zij vrij rond gaan 

surfen. Wordt hij  te veel uitgedaagd wordt hij depressief. 

Voorgesprek: Voordat je aan het lesje begint leidt je hem even in. Je vertelt wat het nut is van de 

manoeuvre of kleine stapjes. Daarnaast vertel je wat het tijdsbestek is van de oefening en je 

bespreekt wat hun vaarwater gaat worden. 

Lesje:   Hierin staat welke werkvormen je gaat gebruiken, kies je er voor om cursisten zelf uit 

te laten vinden of doe jij het voor. Wil je dat cursisten naar elkaar kijken of juist niet. Hoe moeten ze 

de dingen doen en in welke volgorde. 

Al dit soort dingen die uiteindelijk het leerdoel nastreven komen hier te staan. 

Evaluatie: Op wat voor manier ga je weer resumeren? Je kan de cursisten naar elkaar kijken je 

kan ze filmen en dat showen,  stel je gerichte vragen of juist open. Je kunt op heel veel manieren 

informatie uit de cursist halen, kies een vorm die bij jouw leesgeefstijl past of welke het beste bij de 

maneuvre past. 

 

Neem de tijd om een lesvoorbereiding te maken. Een goede lesvoorbereiding maakt de 

lesjes voor alle partijen leuker. Je zult meer plezier krijgen in het lesgeven en ook steeds 

beter worden.    


