
Splitsen en Knopen 

Trossen, Touwladders, Gommers, Leguanen, Zeilen, Matten, Putsemmers etc.  

Splitsen, knopen trenzen smarten kleden etc.,, alles werd aan boord door de 

bemanning zelf gedaan     

Vroeger maakte men bv aan boord zelf de werplijnen (ook wel keesje genoemd) 

In de oude tijd van sisal en later van nylon  

Aan de werplijn zat dan een verzwaarde bol van touwwerk 
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met de naam “apevuist”   Je ziet ze bijna niet meer.   

Het omwikkelen van touw en 
staalkabels met een kleedkuil werd 
gedaan om handen te beschermen en
 de kabel beschermen  tegen 
weersinvloeden. Ook werd dit gedaan 
om zo een betere grip te krijgen

Het  bel-eind  ook  wel  allemans-eind  genoemd  was  puur  vakwerk.  Hierin  konden  de  matrozen  hun 
schiemansvaardigheden goed laten zien. 

 Het vakmanschap van de matrozen aan boord van de schepen is veelal 
verdwenen. Zo ook bij de Koninklijke Marine. De nu gepensioneerde Marine 
man van de Marine Dekdienst, de zogenaamde Nauten, hebben al deze 
schiemansvaardigheden nog geleerd maar door het klimmen van de jaren en de
daarbij komende ongemakken namen deze vaardigheden af. 

Het is eigenlijk niet te zot voor woorden dat niemand zich geroepen voelt dit 
toch weer in ere te herstellen Men kan het nog leren, de mensen die het je bij 
kunnen brengen leven nog. 

 Alle touwmateriaal  aan boord van de zeilschepen werd zelf bewerkt om het geschikt te maken voor het in
 te zetten doel of als tijdverdrijf (huisvlijt) , Een rol of kuil met touw van de juiste dikte en dan aan de gang 
met de marlpriem, holle priem, handpalm en zeilnaalden, kleedkuil of wat  daarvoor nodig was



 

Een handgreep van een scheepskist  (becket) 

 



SCHIEMAN-GEREEDSCHAPPEN 

Touwgereedschappen 

A. Marlspijker. Een conische pen 
waarmee je bij het splitsen en sier-
knopen de strengen gemakkelijk 
kunt oplichten. Je kunt er ook slui-
tings mee losdraaien en zeer stijf 
ineengetrokken knopen mee los-
wrikken. De afgebeelde spijker is 
gemaakt van roestvrijstaal en voor
zien van een sluitingsleutel om slui-
tings met een duimschroefbout los 
te maken. Afhankelijk van het ma
teriaal waarbij je hem gebruikt, zal 
de marlspijker meer of minder ge
hard moeten zijn. Bij het splitsen 
van moderne staalkabels gebruik je 
een hardere spijker dan bij touw. 
Marlspijkers zijn over het algemeen 
geheel van metaal. 
B. Marlpriem. Een conische meta
len pen met een houten of kunst
stof handgreep. Soms zijn de hand
greep en pen uit één stuk gesmeed. 
De marlpriem is over het algemeen 
wat forser dan de marlspijker. 
De marlpriem en marlspijker wor
den voor dezelfde werkzaamheden 
gebruikt. Zie voor een toepassing 
foto 511. 
C. Nalapriem. Dit is een bepaald 
merk holle priem met houten of 
kunststof handgreep. De holle 
priem komt in vele uitvoeringen en 
maten voor en is speciaal geschikt 
voor het splitsen van staalkabel. 
Tijdens het splitsen van stug touw 
en het bewerken van zeer strakke 
knopen is het een ideaal instru
ment. Je moet echter wel uitkijken 
dat de eventuele scherpe zijkanten 
van de priem géén garens doorsnij
den. Vijl dus bij een nieuwe nala
priem deze snijkanten rond. 
Zie voor een toepassing foto 511 
en 621. 

D. Fit. Dit is een conische pen van 
hardhout die alléén gebruikt wordt 
voor het bewerken van touw of zeil
doek. Over het algemeen voor de 
wat dikkere maten touw. 
E. Fit. Groter dan D. Wordt in nog 
dikker touw gebruikt. Afhankelijk 
van de maat touw groeit de fit mee. 
De diameter van de fit op tweeder
de van de punt moet ongeveer even 
groot zijn als de dikte van de door 
te steken lijn of streng. 
Fitten zijn er in alle maten en wor
den uitgevoerd in bijna alle materi
alen en metaallegeringen: hard
hout, essehout, nylon, kunststof, 
r.v.s., ivoor, lichtmetaal, de hoorn 
van een hert, enz. 

Het gebruik van de splitshoorn, 
marlpriem, marlspijker, taats en fit. 

In tegenstelling tot wat gebruikelijk 
is en meestal wordt beschreven, 
steek ik bij het splitsen en knopen 
mijn priem van mij af naar de on
derdoor te steken streng toe (foto 
621A). Het smalle gedeelte van 
mijn priem komt dus uit de tier 
waar de losse streng moet worden 
ingestoken. Het voordeel van deze 
werkwijze is dat als de 'door te ste
ken' streng in de beginopening ge
stoken kan worden, de rest van de 
opening onder de vaste, opgelichte 
streng ruim genoeg is voor de ver
dere doorsteek. Ook is het handig 
als je een holle priem zoals op foto 
511 en 621A gebruikt. Hierbij 
steek je de doorsteekstreng in de 
holte van de priem (621A) en met 
de duim op deze uitkomende streng 
vastklemmend op de priem, trek je 
het geheel onder uit de vaste 
streng. In één beweging trek je nu 
de priem weg en heb je de losse 
streng onder de vaste streng gema
noeuvreerd. 

Is de ruimte met de holle priem al
léén niet ruim genoeg te krijgen 
(bijv. als je de knoop erg stijf wilt 
maken), dan kun je deze ruimte met 
een massief stalen marlspijker of -
priem zo opruimen dat de losse 
streng er wél door kan (foto 511 B). 
Hierbij heb je de ene priem in de 
linkerhand en de andere in de rech
terhand. 

Waarschuwing: Marlspijker, marl
priem, nalapriem of fit altijd met de 
punt van je af duwen om te voorko
men dat deze bij een onverwachte 
beweging uitschiet en je verwondt. 
F. Mes. Gebruik een mes met een 
goed handvat (heft), breed lemmet 
en scherpe snede. Zorg — voor een 
scherpe snede — altijd een wet
steen of een plank met daarop fijn 
schuurpapier geplakt in je gereed
schapzakje bij de hand te hebben. 
Het brede lemmet is gemakkelijk bij 
het snijden van dik touw; het mes 
verloopt niet zo snel. De rechte rug 
van het lemmet is weer goed voor 
het robben (in een scherpe knik 
vouwen) van een zoom in zeildoek. 
Aangezien roestvrijstaal vrij zacht 
en moeilijk scherp te houden is, 
geef ik de voorkeur aan een mes 
gemaakt van goed messenstaal. 
Het roesten voorkom je door het 
lemmet geregeld te gebruiken, te 
schuren met polijstpapier, te oliën 
of te vetten. 
Het nadeel van een knipmes vind ik 
het risico van het dichtklappen t i j 
dens het gebruik; dan zitten de vin
gers er meestal tussen! 
Je kunt de priem (in een knipmes) 
nooit eens lekker met de palm van 
je hand doorduwen, zonder je han
den kapot te maken. 
G. Schaar. Een moderne allesknip-
per. Alléén gebruiken voor dun zeil
en takelgaren of in voorkomende 
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gevallen zeildoek. Echter niet ge
bruiken voor dikkere lijn of metaal
draad. Bij dikker touw heb je kans 
op 'open klappen' van de bekken en 
bij het knippen van metaaldraad 
zullen de knipvlakken zeer snel 
putjes vertonen. De schaar zal snel 
bot worden waardoor het knippen 
van garens moeilijk zo niet onmo
gelijk wordt. 
H. Combinatietang. Wordt ge
bruikt voor alles en nog wat. O.a. 
om strengen of naalden door te 
trekken als dit niet meer tussen 
duim en vingers lukt. Veel schip
pers, zeilmakers en tuigers gebrui
ken hiervoor een punttang met ron
de bekken. 
I. Waterpomptang(etje). Mijn ge
reedschap voor hetzelfde doel als 
waarvoor de combinatietang wordt 
gebruikt. 
Moet je in erg dik touw de strengen 
strak doortrekken dan kun je hier
voor, in plaats van een tang, ook de 
bankschroef gebruiken. Je klemt de 
streng, met de knoop dicht tegen 
de bek van de bankschroef, hierin 
vast. Dan draai je de streng ineen 
(dat is bij rechtsgeslagen touw 
rechtsom). Nu wrik je met een 
schroevendraaier of marlpriem tus
sen de bek van de bankschroef en 
de knoop, de knoop omhoog zodat 
je de ingeklemde streng in de 
knoop goed strak trekt. 
J. Handpalm. Handplaat, palm, 
zeilhand, zeilhans, zeilmakershand
schoen, zeilplaat. Hij is er zowel in 
een links- als rechtshandige uitvoe
ring. Je trekt hem aan als een hand
schoen en de ronde, gekuilde plaat 
waarmee je de naald gemakkelijk 
door het te benaaien materiaal kunt 

drukken, ligt dan op de muis van je 
hand. Dit stuk gereedschap is er in 
vele uitvoeringen. De zeilmaker bijv. 
heeft meestal een zeer brede man
chet van leer waarmee hij de zijkant 
van z'n hand en pink beschermt bij 
het stijf doorhalen van het garen. 
K. Zeilnaalden. Deze zijn er in di
verse maten. De maat van de naald 
wordt gekozen naar de dikte van 
het garen en het te naaien doek en 
te bewerken touw. Hoe hoger het 
nummer van de naald hoe dunner 
hij is. Hoe dunner de naald, hoe 
dunner het garen en hoe lichter het 
doek of dunner het touw. Zeilnaal
den zijn er in de nummers 7 t /m 
18. Wij gebruiken meestal nummer 
15 of 16 en voor het wat minder 
zware werk 12 of 14. 
Als containertje gebruik ik een zelf 
gemaakte naaldenkoker van koper 
of messing. Als bodem gebruik ik 
een houten propje dat ik met een 
nagel dwars door pijp en klosje 
vastklink in een afgepast stukje 
pijp. Dit moet hout zijn om de pun
ten van de naalden niet te bescha
digen. Het kokertje sluit ik af met 
een houten stopje. 
L. Geteerd garen. Geteerd garen is 
gemaakt van de vlasvezel zodat er 
een dunne, stevige en gladde draad 
gesponnen kan worden. Zeilgaren 
of takelgaren is er in diverse uitvoe
ringen en diktes, afhankelijk van het 
gebruiksdoel. 

Er is tweedraads en driedraads ga
ren, geteerd en ongeteerd. Ook is 
e r . . . 
M . . . garen van kunstvezel. Een 
gebruikelijk uitgangspunt is: ge
bruik natuurvezelgaren op natuur-
vezeltouw en/of -doek. Kunstvezel 

garen op kunstvezeldoek en/of -
touw. 
N. Plakband. Om tijdens het split
sen of maken van knopen niet ie
dere keer het uiteinde van het touw 
of de strengen te moeten betakelen 
- om uitrafelen te voorkomen - kun 
je hiervoor ook goed schildersaf-
plakband gebruiken. 
Neem wel het meest gladde band, 
dat werkt het prettigste. 
O. Doorzichtig plakband. Werkt 
prettig, vooral als je in dun touw 
werkt, om uitrafelen van uiteindjes 
te voorkomen. 
P. Schede. Voor mes F, combina
tietang H, marlspijker A en nala-
priem E. In watersportwinkels en 
tagrijns is deze set onder de naam 
'jachtgereedschap' verkrijgbaar in 
de uitvoeringen I: mes, combinatie
tang, marlspijker, zonder sluiting
sleutel in lederen schede; en uit
voering II: mes, marlspijker met 
sluitingsleutel in lederen schede. 

Verder zijn er nog de volgende, niet 
getoonde, gereedschappen die ook 
heel handig kunnen zijn: 
een plankje om de snede van je 
mes bij het snijden scherp te hou
den; 
een gasaansteker om de einden van 
kunstvezeltouw dicht en aan elkaar 
te smelten. 
Voor dit doel kun je ook een oud 
keukenmes gebruiken dat je in een 
vlam heet stookt; zeilmakers en tui
gers hebben hiervoor vaak een 
elektrisch gloeimes of smeltappa-
raat; 
een stalen kam voor het uitkammen 
van de strengen tot kwast. 
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TOUWSOORTEN 

Hennep (101). Een van de oudste 
aan boord toegepaste touwsoorten 
is henneptouw. Het is het sterkste 
touw dat gemaakt is van natuurlijke 
vezels, maar het heeft één zeer be
langrijk nadeel: het is slecht be
stand tegen weersinvloeden. Om 
dit gedeeltelijk op te heffen kun je 
henneptouw teren met bruine- of 
stockholmteer. Hierdoor zal de 
sterkte weliswaar een stuk vermin
deren, maar door de grotere duur
zaamheid zal geteerd hennep toch 
al snel sterker zijn dan ongeteerd. 
Alhoewel hennep en geteerd hen
nep in de praktijk vrijwel niet meer 
gebruikt worden, is het gelukkig 
hier en daar in gespecialiseerde 
winkels of tagrijns nog wel verkrijg
baar. 
Nat hennep - en ook de andere 
touwsoorten gemaakt van natuur
vezel - moet altijd vrij van de grond 
of wand te drogen worden gehan
gen. 
Je bergt het hangend op, liefst in 
een donkere ruimte ver van direct 
zonlicht en zo dat de wind langs het 
touw kan strijken. 
De sterkteverhouding tussen hen
nep, geteerd hennep en manilla is 
ongeveer: 100 : 75:80. 
10 

Manilla (102). Ook manilla is een 
van natulirvezel gemaakte touw-
soort die nog redelijk veel gebruikt 
wordt. Net zoals hennep is het veel
al verdrongen door de kunstvezels. 
Gelukkig zijn er nog steeds schip
pers van traditionele zeilschepen 
die dit materiaal toepassen in hun 
tuigage. In sierwerk wordt het ook 
nog veel gebruikt. Ondanks het feit 
dat manilla 20% minder sterk is 
dan hennep, wordt het relatief meer 
gebruikt. Dat komt o.a. omdat het 
manilla vooral in dikkere maten be
ter verkrijgbaar is dan hennep, en 
ook omdat manilla beter bestand is 
tegen weersinvloeden dan hennep. 

Polypropyleen (103). Met de ont
wikkeling van dit materiaal kwam 
de grote omwenteling van natuur
naar kunstvezel in de aanmaak van 
touw. De touwslagerijen maken nu 
zelfs kunstvezeltouw dat in uiterlijk 
niet te onderscheiden is van o.a. 
hennep. Polypropyleen wordt als 



TOUWSOORTEN 

Polyethyleen (111). Op veel pun
ten heeft polyethyleen dezelfde 
eigenschappen als polypropyleen. 
Het is door z'n enorme rek, gladheid 
en vervormbaarheid ontzettend 
slecht te knopen. Na het loshalen 
van een knoop blijven de bochten 
lang in het touw zitten; dat heeft tot 
gevolg dat het touw later slecht is 
op te schieten en daardoor onhan
delbaar wordt. 
Om de bochten uit het touw te krij
gen kun je het op een zonnige dag 
strak spannen en zo een uur laten 
hangen. Het kunststof touw zal in 
deze nieuwe stand blijven en is 
voorlopig weer wat handelbaarder. 

goedkope vervanging van manilla, 
hennep en sisal toegepast, hoewel 
het aanmerkelijk minder bestand is 
tegen schavielen dan natuurvezel. 
Het moet daarom ook veel beter 
worden beschermd tegen mogelijke 
beschadigingen. 
Touw gemaakt van deze vezel kun 
je knopen, splitsen en steken alsof 
het manilla is. Omdat de polypropy-
leenvezel vooral in de lichte kleuren 
erg gevoelig is voor ultraviolette 
straling, is het uit veiligheidsover
wegingen aan te raden polypropy-
leentouw iedere twee jaar te ver
nieuwen. 

Polyester (112). Polyester, ook erg 
bekend onder de naam terylene en 
dacron, levert het op twee na sterk
ste kunststoftouw. Door het lage 
rekpercentage - en dit percentage 
kan door speciale technieken nog 
verlaagd worden - is touw van dit 
materiaal uitermate geschikt op die 
plaatsen waar een minimale rek ge
wenst is. In gevlochten vorm ziet 
polyester er vaak uit als een ouder
wetse katoenschoot. Pas echter op 
bij het gebruik. Als je een polyester 
lijn laat slippen door de hand zal het 
vel gemakkelijk verbranden. 

Polyamide (113). Polyamide wordt 
in het dagelijks gebruik nylon ge
noemd, hoewel nylon in feite een 
fabrieksnaam is. Het is het eerst 
ontwikkelde chemische materiaal 
voor de produktie van technische 
vezels ten behoeve van touwslage-
rijen en daarom is er een vrijwel on
uitroeibare naamsverwarring ge
groeid. Een leek noemt vrijwel ie
dere kunstvezel nylon, terwijl de 
touwindustrie over het algemeen 
met vijf soorten kunstvezel te ma
ken heeft, waarvan er vier in dit 
overzicht worden genoemd. 
De polyamidevezel geeft het op een 
na sterkste touw en door z'n hoge 
rekvermogen wordt het gebruikt 
om zware schokken op te vangen. 
Door de inwerking van zonlicht 
wordt polyamide hard. Ook inwen
dige warmte, ontstaan door de 
elasticiteit van het materiaal die 
binnen in het touw wrijving veroor
zaakt, draagt bij tot dit verhardings
proces. Wegens de grote rek moet 
je extra aandacht besteden bij het 
knopen, steken en splitsen door 
middel van het aanbrengen van ex
tra halve steken als borg of een ex
tra doorsteek. 



Apevuistje (431) 

Een goede manier om het opgooi-
einde van de werplijn te verzwaren 
is er een apevuistje aan te beves
tigen. 
In een lijn van 8 a 10 mm maak je 
de knoop zoals getoond wordt op 
foto 4 3 1 . Voor de duidelijkheid is 
hij opgebouwd uit 3 x 2 rondtorns, 
maar in de praktijk bouw je deze 
knoop, zoals te zien is op foto 4 2 1 , 
op uit 3 x 3 rondtorns. 
Nadat je de knoop bocht voor bocht 
en torn voor torn behoedzaam hebt 
strakgetrokken, splits je de twee 
uiteinden met een korte splits (zie 
foto 531) aan elkaar (foto 421a). 
De twee einden beknijp je met een 
bindsel (191) of je splitst ze eerst 
op elkaar. De totale lengte is 30 a 
40 cm (421). 
Op het werpeinde van de hieuwlijn 
splits je een lus die zo ruim is dat 
ons apevuistje er soepel doorheen 
kan. Door deze lus steek je deze 
lijnverzwaarder vlot op de werplijn. 
Natuurlijk kun je het apevuistje di
rect in het eind van de werplijn ma
ken. Een nadeel is dat de werplijn 

dan moeilijk op een tros te steken is 
en ook zal de lijn dan lastig door 
een verhaalkluis genomen kunnen 
worden. 
Om ook bij harde wind goed te kun
nen gooien kunnen we een moer of 
een hardrubberen balletje in de 
knoop verwerken. 
Net als bij de werplijnknoop kun je 
het apevuistje ook gebruiken voor 
de 'houtje-touwtje' verbinding 
(741). Aan de ene kant komt dan 
een oogsplits en aan de andere 
kant het apevuistje dat net door 
deze lus heen kan. Zo'n touwtje kun 
je met een mastworp of een bindsel 
(191) in het midden aan bijv. een 
reling ophangen. 
Zo heb je altijd schoten, zeilen en 
landvasten vrij van het dek en toch 
voor gebruik gereed. 
Het apevuistje is ook een zeer ge
slaagde verdikking in het trekkoord-
je van het spinnakerboom-eindbe-
slag. Verbonden aan currysluitingen 
en snapshackles geeft het een be
ter houvast bij het opentrekken van 
de sluiting. 
Tot slot is het een prima sleutelhan
ger die — gevuld met kurk — ook 
blijft drijven (862). 



KNOPEN & STEKEN 



Voorbereiding op het 
splitsen (501) 

Bij splitsen en het maken van sier-
knopen hebben we het geregeld 
over 'draai het touw zoveel slagen 
uit'. De foto laat zien wat hiermee 
wordt bedoeld. Tot één bandje (a) is 
één slag (501 B), tot twee bandjes 
(b) is twee slagen (501C) en drie 
bandjes (c) is drie slagen (501D). Je 
kunt ook de streng weer één of 
meer slagen indraaien. Dat doe je 
o.a. bij de lange splits (541-551) en 
de grommer (581). Je houdt het in
eengeslagen touw met de linker
hand vast met de losse strengen 
naar rechts. Dan neem je de streng 
die je in het touw wilt slaan in de 
rechterhand en draait hem, van je 
af, stijf ineen en legt hem al naar je 
toe draaiend in de overblijvende 
tier. De tier is, in dit geval, de ruim
te (zie pijlen) tussen de twee over
blijvende strengen in het touw waar 
de derde streng komt te liggen. Bij 
dit ineendraaien zorg je ervoor dat 
de met * aangegeven knepen van 
de streng vanzelf en zonder wrin
gen in de vrije ruimte, de tier, ko
men te liggen. 

Doorsteek opru imen (511) 

Door ze tegen elkaar in te steken 
ruim je met de massieve marlpriem 
(x) in de holle priem (y) de door
steek voor de streng. 



SPLITSEN 

Korte splits (531) 

Landvasten schavielen nogal eens 
op kademuren. Maak je niet tijdig 
een eind aan deze slijtage dan moet 
je de landvast repareren. 
Het gemakkelijkste zou afsnijden 
zijn, maar dan heb je al gauw niets 
meer over. Een betere oplossing is 
de korte splits. 
Hij wordt ook gebruikt om een 
strop (touwlus) of sleng te maken. 
Alvorens met de splits te beginnen 
leg je twee volle torns in het touw 
(alsof je het touw opschiet) om te 
voorkomen dat er een valse slag in 
de strop zit als de splits klaar is. 
Voor de duidelijkheid is in foto 
531A en B met zwarte draadjes 

aangegeven hoe ver de einden uit
gedraaid en tegen-elkaar-in worden 
geschoven. Eerst naar links wer
kend zet je de strengen van het lin
ker touw, om het rechter touw, vast 
met een stukje tape (531C). De drie 
losse strengen van het rechter touw 
(s, t, u) splits je nu in het linker
touw. Ze gaan eerst over de naast
liggende strengen van het linker
touw en dan onder de daarnaast 
liggende streng (531). Op dezelfde 
manier splits je daarna de losse 
strengen (x, y, z) van het linkertouw 
in het rechtertouw (531 E). Je trekt 
het geheel goed aan door in tegen
gestelde richting aan de strengen te 
trekken. De strengen van het linker 
touw trek je naar rechts en de 
strengen van het rechter touw naar 

links. Daarna nog éénmaal naar 
links en éénmaal naar rechts moet 
je de strengen wegsplitsen (531 F). 
In natuurtouw splits je, na de in
steek (531A, B, C), de einden twee 
maal weg en in kunstvezeltouw drie 
maal. Is het touw erg glad dan kun 
je de strengen vier a vijf maal weg
steken. 
Je kunt de splits aan iedere kant 
verjongen (dunner laten uitlopen) 
door, na het aantal voorgeschreven 
doorsteken, bij de hierna volgende 
doorsplitsingen iedere keer een 
streng af te snijden (zie foto 711A). 



SPLITSEN 



Grommer (581) 

De grommer is een uit één streng 
gemaakte ring of strop waarin je 
geen eind of begin ziet (581 E). Bij 
het in elkaar draaien moet je ervoor 
zorgen dat de beide einden (581A 
geel-x en oranje-y) langer zijn dan 
het middelste derde deel van de 
streng (581Azwart-z). 
Dat is nodig omdat bij het indraaien 
deze buitenste strengen (x en y) 
korter worden en je materiaal voor 
de afhechting moet overhouden. 
Tijdens het indraaien van de streng, 
draai je hem enigszins om zichzelf 
ineen zodat hij met z'n knepen van
zelf in de tier van de zwarte-mid-
den-ringstreng valt. Komen de bui
tenste strengen (x en y) weer bij el
kaar (581C) dan werk je ze af 
(581 D) als op foto 5 6 1 . 
Een van de oudste toepassingen 
van de grommer is als strop om een 
blok (611C). Bij het zeiltuig van 
vooral werk- en reddingboten wor
den de wanten met contrabocht-
splits of aangesplitste lus om de 
masttop bovenop een verdikking 
(de hommer) gelegd. 
Om te voorkomen dat ze te diep in 
het hout trekken leg je eerst een 
grommer op de hommer. 
In noodgevallen kun je grommers 
gebruiken als klemring bij het lij
men of tijdelijk spalken van gebro
ken of gescheurde rondhouten. 
Maak een aantal grommers die zo 
krap mogelijk om het rondhout pas
sen en sla ze met houten wigjes 
vast tot ze goed klemmen. 

Grommer verwerkt als 
handgreep van een 
scheepskist (591). 
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Spelen met grommers 
(601,602,611) 
Van drie grommers kun je een tweesprong voor de fokkeschoot 
maken. 
Snijd een stuk touw van de juiste dikte en ruim driemaal de be
nodigde lengte af. Maak van twee strengen twee even grote 
grommers. Bindsel (foto 191) in iedere grommer, aan een kant, 
een ruime, ronde, koperen of liefst pokhouten kous waardoor
heen de schoot (waarvan één eind vast zit) soepel kan lopen. 
Maak met de derde streng een grommer door de overblijvende 
lussen van de eerste grommers. Met een talreepje knoop je 
deze tweesprong aan het schootoog van de fok, genua of klui
ver. Schoten inscheren en zeilen maar. 
Van grommers kun je ook ruimtelijke objecten maken. Leg een 
knoop in een streng van manilla, werk hem af als grommer en 
je krijgt een hangertje (601 C). 
Een touwen grommerfrommeltje (601 B) trekt altijd de aan
dacht. En 601A is een ceintuurgrommer. 
Je kunt grommers ook afwerken als vingerring, servetring of 
armband. Je stopt dan bij 581 D en maakt uit de vier halve 
strengen een sierknoop (diamant, valreep, stopper). 
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Oogsplits(621,631) 

De pogsplits is een permanent oog. 
Dat kan een grote lus in een land-
vast zijn of een krappe opsluiting 
rond een kousje. 
Een paallus moet altijd ruim zijn: 50 
a 75 cm. Palen van remmingen en 
bolders op sluizen en kaden zijn 
veel groter dan in jachthavens. 
Bij het oefenen is het van belang 
om de allereerste insteek van de 
drie werkstrengen (k, I, m) goed on
der de knie te krijgen (621A, B, C, 
D,E). 
Zet voordat je begint te splitsen 
met viltstift een lijntje rondom, als 
een cirkel om het touw, over alle 
strengen (621A, B, C, D, E). Nu 
weet je altijd precies onder welke 
strengen de werkstrengen doorge
stoken moeten worden. 
Verder is het over een, onder een, 
over een, onder een, enz. (621 F, G, 
H): in natuurvezeltouw moet je drie 
en in kunstvezeltouw vijf volle ste
ken doorsteken. Fraai, en in kunst
vezeltouw zeker het sterkste, is het 
om de splits (631) naar het einde 
toe te verjongen: x op foto 621H, 
631 en711A, B. 
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Valreepsknoop (721-731) 

De valreepsknoop en stoppers-
knoop lijken zoveel op elkaar dat ze 
vaak met elkaar verwisseld worden. 
Ze worden ook nog voor hetzelfde 
doel gebruikt: een vaste verdikking 
in het eind van een lijn om te voor
komen dat deze uit een oog, lus, 
blok of zelfs uit de handen schiet. 
De valreepsknoop, de naam zegt 
het al, werd vooral toegepast op 
valrepen. Dit zijn door scepters op
gehouden touwleuningen langs 

statietrappen. Nu nog wordt deze 
knoop in huis toegepast in trapleu
ningen van touw. 
In plaats van een houten of stalen 
handreling kun je ook een dik stuk 
touw door de leuninghouders op 
het kajuitdak halen en afwerken 
met deze knoop. 
Om zeker te zijn dat je een val
reepsknoop maakt en geen stop-
persknoop hebben de Engelsen het 
volgende versje: 

First a wall, then a crown 
now tuck up, then tuck down. 

Eerst een schild, dan een kruis 
dubbel eerst omhoog, dan omlaag. 
Maak eerst de schildknoop (721A) 
zoals op foto 641 en 981 . 
Leg hier bovenop de kruisknoop 
(721B), zoals volgens foto 642, 
651 en 1001. Dan dubbel je de 
schildknoop (721C). 
Nu kun je op twee manieren door
gaan. Of je dubbelt de kruisknoop 
en laat de strengen (l-k, l-l, I-m) aan 
de zijkant van de knoop uitkomen 
(731DIO) of je dubbelt de kruis
knoop en steekt de strengen (ll-k, 
ll-l, ll-m) dwars door het midden 



STOPPERKNOPEN 

van de knoop langs het touw 
(731DIIS). 
Snijd de einden tegen de knoop af 
(731DIPen731DIIT)en hij is klaar. 
Komt de knoop constant tegen een 
leuninghouder of scepter te liggen 
dan heeft 731 DIP de voorkeur. Bij 
731 DUT bestaat de kans dat de 
naar de houder wijzende strengen 
wat opgeduwd worden en zich zo 
enigszins loswerken. 
(Opmerkelijk is dat in een Neder
lands handboek van de vorige eeuw 
de diamantknoop (781-791) aan
gemerkt wordt als de valreeps-

knoop). 
De stoppersknoop wordt gemaakt 
door bij het dubbelen van de 
schildknoop de strengen (k, I, m) 
niet aan de zijkant te laten uitko
men (721C) maar de strengen 
dwars door de knoop weg te steken 
en in het midden, bovenop de 
kruisknoop te laten uitsteken (zoals 
bij 751 DUS). De kruisknoop is dus 
niet gedubbeld. De strengen wor
den nu weer in elkaar geslagen en 
het einde wordt afgewerkt met een 
genaaide takeling. 
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Houtje-touwtje (741) 
Foto 741 geeft diverse mogelijk
heden voor het gebruik van inge-
splitste knevels (C, D), stopper-
knopen (A, E, F, G: zie 751) en 
een apevuistje (B:zie 431) aan 
de ene kant van een lijntje met 
aan de andere kant een lus. In E 
zie je een als diamantknoop (foto 
781-791) gemaakte stopper-
knoop. 
De lus kun je afwerken volgens 
foto 761 met een stopperknoop 
(741 H, M: zie 761). Ook kun je 
de lus maken met een rondbind-
sel (I: zie 191), een oogsplits (J, 
K: zie 621), een getakelde oog-
splits (N: zie 161 of 181), of een 
teruggesplitste oogsplits (L: zie 
701). 

Stopperknoop (751) 

Als een touw niet door een blok 
of door je handen mag schieten 
dan maak je een stopperknoop 
volgens foto 751 . 
Maak een kruisknoop (751A) en 
leg er een schildknoop (751 B) 
onder. Dubbel dan eerst de 
kruisknoop (751C) en vervolgens 
de schildknoop (751DIO, 7 5 1 -
DIIS). Bij het dubbelen van de 
schildknoop kunnen de strengen 
(I-k, l-l, I-m) aan de zijkant van 
de knoop (751 DIO) uitkomen 
waar je ze afsnijdt (751 DIP). Je 
kunt de strengen (ll-k, l l- l, ll-m) 
ook dwars door de knoop steken 
zodat ze in het midden bovenop 
de kruisknoop uitsteken (751 Dl-
IS). 
Hier kun je ze of ineen slaan 
(751 DUT) en met een takeling 
(161 of 181) afwerken of je kunt 
de strengen afsnijden (751 DIIU). 
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Oogsplits met stopper 
(761) 

Steek de strengen als bij de oog-
splits (621A, B, C, D, E) weg in het 
touw (761A). Maak dan een 
schildknoop (641, 981) rondom het 
touw en hieronder een kruisknoop 
volgens foto 642, 651 en 1001 
(761C). Dubbel nu de schildknoop 
(761D) en vervolgens de kruis
knoop. Bij deze laatste dubbeling 
kun je op twee manieren verder 
gaan. Of je steekt de strengen uit

eindelijk zo door het midden van de 
knoop weg dat ze in het midden 
rondom de eerste insteek 761A ko
men te liggen (761 El) of je laat ze 
rondom de buitenkant van de 
knoop uitsteken (761 Eli). Snij de 
einden af en de oogsplits met stop
per is klaar. 
In werkelijkheid heb je een knoop 
gemaakt als op foto 721-731 . 

Zoals te zien is op foto 741 H en M, 
kun je deze knoop ook voor een 
'houtje-touwtje', ofwel 'lusje-
knoopje'-sluiting toepassen. Voor
dat je het 'lusje-knoopje' aan beide 
kanten afwerkt haal je een eind 
eerst door een oogje of klosje hout. 
Natuurlijk kun je het later ook met 
een bindseltje vastzetten. Het stop-
pertje op een oogsplits voorkomt 
dat de splits zich in een blok vast-
trekt, of dat hij bij een ruimer gat 
helemaal door de opening wordt 
getrokken. 

Een andere toepassing. Boor door 
de voet van een klamp een gat, 
steek een 'lusje-knoopje' lijntje er 
door en je kunt je vallen ophangen. 
Zo is het dek en de kuip vrij van 
rondslingerend touw. 

Het is handig om een stopper (a) op 
de lussplits van de klaploper (b) te 
maken (772). De klaploper is door 
het klaploperblok (c) geschoren dat 
aan de val (d) is bevestigd. Bij het 
hijsen van het zeil of ophalen van 
de giek zal de lus niet door het blok 
getrokken worden. 
Beneden aangekomen leg je de lus 
om de klamp of kikker en je hebt 

een takel waarbij je nog maar de 
helft van de kracht nodig hebt om 
de val stijf door te zetten (te striet-
sen) en het einde van de loper (b) 
op de klamp of kikker te beleggen. 
De linkerfoto 771 laat het ophang-
touw van een kapstok zien dat op
gesierd is met een stoppersplits. Al 
leen de schildknoop is gedubbeld 
waarna de strengen werden afge
sneden. 



Ronde of dubbele hieling-
steekmat (841) 

Voor het maken van matten werd 
'waarloos' touwwerk gebruikt. 
Dat is touw dat voor het oorspron
kelijke doel is afgekeurd, maar nog 
te goed is om weg te gooien. Goe
de stukken worden uit de lijn of tros 
gesneden en tijdens het maken van 
een mat aan elkaar geknoopt. Zo 
ging geen stukje kostbaar touw ver
loren. 



Ronde mat (851) 

Om te voorkomen dat een blok op 
het dek stuk slaat of dat het dek be
schadigt leg je er, rondom het dek-
oog, een mat onder (852). 
Ronde matten kun je ook gebruiken 
als onderzettertje voor glazen (842) 
en bakjes op de borreltafel. 
In grotere afmetingen passen deze 
matten onder schalen en pannen 
op de eettafel. 
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Oceaanmat (861) 

Clifford W. Ashley noemt in zijn bij
bel 'The Ashley Book of Knots' deze 
mat een 'Ocean Plat'. Deze betite
ling vond hij bij een voorbeeld in de 
collectie van het South Kensington 
Museum. Van Raoul Graumont en 
John Hensel krijgt deze mat in hun 
'Encyclopedia of Knots and Fancy 
Rope Work' de naam 'The Sailor's 
True Lover Mat Weave'. En Chas. L 
Spencer noemt het in zijn 'Knots, 
Splices & Fancy Work' een 'Ocean 
Plaits or Mats - Oval Mat', ofwel 
oceaanvlechting of -mat, ovale mat. 
Een .mat dus met vele namen, een 
verscheidenheid aan mogelijkheden 
en toepassingen. Bovendien een 
mat die in verschillende lengtes te 
vlechten is. 

De eenvoudigste uitvoering van de 
oceaanmat of ovale mat wordt uit 
de doeken gedaan op foto 8 6 1 . De 
voorbeelden spreken voor zichzelf, 
maar wil je een geheugensteuntje 
ga dan als volgt te werk. 
Maak op papier een aantal vergrote 
tekeningen, de verhouding lengte x 
breedte is ongeveer 55 x 35 cm 
van 861A, B, C, D, E, F. 
Deze tekeningen gebruik je als on
dergrond bij het leggen van de mat. 
De rest is dubbelen (861G, H) en 
afmaken. Afmaken wil zeggen dat 
je de dubbelingen met naald en 

draad doornaait zodat je een geheel 
krijgt. 
De voorbeeldmat op het brugdekje 
op foto 862 is gemaakt van 10 mm 
dik manillakleurig polypropyleen. 
Van de vierentwintig meter lijn 
hield ik na het vlechten, doorhalen, 
vijfmaal dubbelen en overtollige 
bochten wegwerken, zo'n vijf meter 
over. 
Met ca. twintig meter touw kun je 
zo een mat maken van 53 x 31 cm. 
Ik naaide de dubbelingen niet bij el
kaar maar smeerde de achterkant 
in met een laagje siliconenkit. Dit 
maakt het matje wel wat glad, 
maar als je het tussen twee op
staande kanten bijv. in een gang-
boord legt of op een teakhouten 
dek, dan valt het in de praktijk wel 
mee. 

De sleutelhanger op foto 862 is ge
maakt van een vijfdubbelig ape-
vuistje rondom een kern van kurk. 

Een Turkse knoop' van een oce
aanmat maak je door een rondhout 
of dikke tros door het met s ge
merkte — vierkante — middelpunt te 
steken (861 H). Nadat je de boch
ten goed rondom deze kern hebt 
aangehaald, krijg je een mooie arm
band waarin twee rosetten ver
vlecht zijn. 
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Verlengde oceaanmat 
(871-881-891) 

Je zult merken dat de mat per drie 
bochten langer wordt (891 E I, II, III, 
IV, V, VI vergeleken met 861 Fl, II, 
III; en ook 892 heeft reeds zes 
bochten maar wordt uitgewerkt 
naar negen bochten). 
Je moet ervoor zorgen dat de lus
sen (x, y) in voorbeeld 861A, B, C 
lang genoeg zijn om na het maken 
van de oceaanmat tot en met voor

beeld 861 E, F nog ruimte (871A; x, 
y en 881 B; x, y) genoeg te hebben 
bij het vervolgen voor de verlengde 
mat. 
Eindstadium 861 F is het beginsta
dium 871A. Verder is het vervolg-
vlechten (881 B, C, D, E) gelijk aan 
het vlechten van de enkele mat 
(861C, D, E, F). 

De oceaanmat kun je traploos ver
lengen. Dat wil zeggen, je kunt deze 
mat zo lang maken als je zelf wilt. 
Zelfs kun je er een soort loper van 
maken voor in de gang of het gang-
boord. 
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Dubbelverlengde oceaan-
mat (892) 

Bij het maken van de dubbelver
lengde oceaanmat komt het erop 
neer dat je zorgt dat de werklussen 
(x, y) in 861A, B, C, nog ruimer ge
nomen worden dan voor de ver
lengde mat. Beginstadium 892 met 

werklussen x en y is weer gelijk aan 
eindstadium 881 D-891 E. 
Het afwerken levert nu geen pro
blemen meer op. 
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TURKSE KNOOP 



Toepassingen van de 
Turkse knoop 

De diverse Turkse knopen kun je op 
vele plaatsen en voor vele doelein
den gebruiken. 
• Versiering (1091) rondom gla

zen. 
• Buffers op de overloop (1092). 

Hier een halve Turkse knoop. Je 
maakt de knoop tot en met stadi
um 1071D, E, trekt hem goed 
strak door en dubbelt en driedub-
belt, hem. 

• Handgreep op de helmstok. 
• Markering om de koningspaak 

van het stuurwiel. Bij roer mid
scheeps staat deze spaak recht 
omhoog. 

• Opvang rondom het voorstag bo
venop de onderste splits, klem of 
terminal om de fokleuvers op te 
houden zodat ze niet klem lopen. 

• Handgreep op het uiteinde van 
een stokdweilstok, pikhaak of 
vaarboom. 

• Dasring (1232) of servetring. 
• Versiering rondom een stut, 

scepter, dik eind touw, trapleu
ning, enz. 

• Grip rondom het heft van een 
mes (91 F) of een hamersteel. 

• Versiering of herkenningsteken 
op je eigen gereedschap (91 H). 

• Schuif om de grootte van een lus 
te verstellen. 

• Uitgeplat als onderzettertje. 
• Vastzetten of wegwerken van 

begin of eind van een bekleding. 
• Hoedje op de dikke kant van een 

marlpriem, -spijker, fit (91 6B). 
• Rond een riem als manchet te

gen de dol. 
• Voetstopper rondom de paarden. 
• Op de overgang van twee plat-

tings van een allemanseind. 
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Kleden (1121,1122, 1131 
en 1132) 

Het omwikkelen van touw, staalka
bel of een ander voorwerp om dit te 
beschermen tegen weersinvloeden. 
Het bekleden van een stuurwiel is 
niet alleen ter verfraaiing maar het 
levert ook een betere grip voor de 
stuurman. Een koude, metalen 
stuurhoepel (1 122) kun je op ver
schillende manieren omkleden. Je 
kunt het kleedsel eenvoudig om het 
stuurwiel draaien, zoals op de foto. 
Je kunt er ook iets speciaals van 
maken zoals 1121-1131 en 1132 
aangeven. 
Het begin en het eind kun je vast
zetten met een takeling, bedekt 
met een Turkse knoop (1061; 
1071). 
De methoden 1121-1131 en 1132 
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zijn in feite hetzelfde. Ze verlopen 
alleen volgens een ander patroon. 
1132 is de meest gemakkelijke en 
je maakt hem door alleen halve ste
ken rondom het te bekleden voor
werp te leggen. Je krijgt zo een be
kleding met een rechtsom spiralen-
de ribbel. Natuurlijk kun je dit ook 

linksom doen. Het voorbeeld is ge
maakt uit één koord; in principe kun 
je het met ieder gewenst aantal 
doen. 
Methode 1121-1131 is in zoverre 
afwijkend van methode 1132 dat je 
eerst de halve steken linksom legt 
(1121A-1 131A) en de volgende 

toer van drie halve steken rechtsom 
(1131 B). Hierbij zorg je dat het ge
deelte dat reeds klaar en afgehecht 
is met een valreepsknoop (721-
731) naar je toe gericht is. Deze 
methode kun je met elk gewenst 
aantal koorden maken. Ook met 
één. 
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Al lemanse ind(1141, 1142) 

In tegenstelling tot wat de naam suggereert, mag 
dit eindje alleen door de hiervoor aangewezen 
persoon aan boord worden beroerd. 
Dit eindje hing aan de klepel van de bel naast het 
glas. Het glas was een halfuurs-zandloper en bij 
ieder leeggelopen glas — verstreken half uur — 
werd tijdens de wacht een extra slag gegeven. 
Om twaalf uur begon de wacht; eerste glas leeg, 
één tik met de bel, dus half één; één uur tweede 
glas leeg, twee tikken op de bel; half twee, drie 
glazen, enz. Om vier uur waren er acht glazen ge
keerd. De nieuwe wacht kwam op en begon van 
voren af aan. Het allemanseind werd in de loop 
der eeuwen het symbool van de kunde van de 
ware schieman aan boord. Vooral bij de Marine 
was het traditie dit korte eindje zo kunstig moge-
lijkte maken. 
Tegenwoordig is de bel bij de zandloper verdwe
nen maar we vinden hem nog wel bij het anker-
spil om aan te geven hoeveel lengtes (van 1 5 va
dem of 25 m) ketting er gestoken is. 
Het meest wordt het eindje gebruikt voor de bel 
boven de bar. leder die de klepel roert verplicht 
zich een rondje te geven. De barkeeper luidt te
gen sluitingstijd de bel voor de laatste ronde. 

Kamhouder (1151) 

Kamhouders zijn niet anders dan sierknopen in 
een dik stuk manilla of sisal waarbij de overblij
vende strengen uitgeplozen worden. De kwast 
wordt in vorm geknipt en naast bijv. een kapspie
gel of wastafel gehangen. In de kwast vinden 
kammen, haarspelden, dasspelden, broches, e.d. 
een eigen plaats. 
Als voorbeeld is een sjouwerman uit zes strengen 
genomen. 
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Hangertje, oorbelletje, 
stof kwastje (1181, 1182, 
1191) 

Op foto 1181, 1182 en 1191 zijn 
voorbeelden van knopen in ver
schillend materiaal in diverse varia
ties weergegeven. Met als basis
kennis twee sierknopen kun je al 
deze versierselen uit wat afvaltouw 
maken! 
Ze zijn voor velerlei doeleinden te 
gebruiken. De hele kleine (1181A, 

B, C, D, E en 1 182) kun je als han
gertje of oorbelletje gebruiken. De 
wat grotere (1 191A, B) zijn als stof-
kwastje, sleutelhanger, decoratief 
knopje aan de wc-trekker, trekscha-
kelkoordje of streklijntje van gordij
nen in trek. De tussenmaatse 
(1191C) staat ook goed als hanger
tje. 
Aan het materiaal hoef je geen 
hoge eisen te stellen. Het zijn rest
jes manilla die zo kort waren dat je 
ze normaal gesproken weggooit 
(1181AenE, 1 182, 1191A, B, C). 

De hangertjes 1181B, C en D zijn 
gemaakt van restjes paktouw. 
Na een kwartiertje werken kun je 
iemand blij maken met een heel ei
gen presentje. 
1 1 81A: sterknoop; B: sterknoop; C: 
diamantknoop; D: diamantknoop; 
E: sterknoop. 
1 182: gelijk aan 1 181A, een ster
knoop. 
1191A: diamantknoop; B: ster
knoop; C: sterknoop. 
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Sleutelhangers ( 1 2 0 1 , 
1211) 

ledere knoop en iedere sierknoop 
kun je transformeren tot een sleu
telhanger. Bij dit werk kun je je fan
tasie volkomen laten gaan. De mo
gelijkheden zijn werkelijk grenze
loos. 
In deze windroos van sleutelhan
gers zijn bijna alleen apevuistjes 
(431) gebruikt (1201 ZW, W, NW, 
N, NO, O, ZO). De splits van ZW is 
weggewerkt in een valreepsknoop 
(721-731) en hanger Z is een dia-
mantknoop uit twee einden (381-
391) waarna de twee uiteinden 
weggewerkt zijn in een valreeps
knoop (721 -731) van vier strengen 
en de resterende twee strengen het 
kwastje vormen. 
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Presse-papier en tas 
(1241,1251) 

Als overgang naar de resterende 
duizenden mogelijkheden van kno
pen, steken, splitsen en sierknopen 
de sprietzeilschootknoop (1241). 
In het bestek van dit boek wilde ik 

niet meer geven, ik zou anders 
moeten concurreren met het 'Ash-
ley book of knots' met 3800 kno
pen en de 'Encyclopedia of knots 
and fancywork'. 
Maar ook dan, met deze twee bij
bels naast elkaar, betwijfel ik of je 
de totale wereldcollectie knopen bij 
elkaar hebt. 

Tevens nog een verwijzing naar het 
grote gebied van macramé, vlech
ten, breien, weven en haken. Ook 
dit werk zit dicht tegen het 'ver-
knoopselen' aan of is er mee ver
weven zoals de tas (1251), gehaakt 
van tweedraads sisal paktouw, laat 
zien. 
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Puts met grommers (1261) 

Grondslag voor dit gedeelte van 
het boek is de grommer (581). 
Deze splits met begin noch eind 
prikkelt de fantasie en daagt uit 
om steeds weer een nieuwe on
mogelijk geachte constructie als 
grommer te verwerken. Opzet is 
niet alleen een voorbeeld te geven 
maar ook te laten zien dat, met alle 
vooraf geleerde basisknopen, je 
elke fantasievolle knoop kunt ont
wikkelen en maken; als je durft te 
combineren. De knopen op foto 
1272 zijn tot grommer verwerkt 
nadat eerst in de enkele streng de 
uiteindelijke bedachte figuur-
knoop is gelegd. Met als voorlo
pige apotheose de driestrengs-
grommergrommer links onderaan 
(in detail 1271). Eerst wikkel je de 
enkele streng (lengte 3 x 3 + 2 
maal de uiteindelijke omtrek) 8 
maal om elkaar tot een 'drie-
strengs'-ring. De twee strenguit-
einden komen weer bij elkaar en je 
werkt nu de 8 strengomslagen als 
een grommer af. Veel plezier. 
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13 bochten Turkse 
knoop (1301,1302 & 
1322/1331) Het is verleidelijk een duide

lijke uitleg te geven voor 
deze lange Turkse knoop. 
Maar laat ook deze knoop je 
niet afschrikken door de 
ogenschijnlijke ingewikkeld
heid. Heb je het systeem 
eenmaal door, en snap je de 
clou, dan bemerk je dat kno
pen eigenlijk helemaal niet 
moeilijk is. Maar... 'bijhou
den is het halve werk'. 
Eerst iets over de afbeeldin
gen: 1301A is de rondom 
een koker geklemde teke
ning 1302F. 1301B is de, in 
verschillende kleuren uitge-
gevoerde en op tekening 
1301A of 1302F gemaakte 
knoop (is ook 1322/1331 F). 
En 1301C is de kant en klare 
knoop. Alle tekeningen van 
afbeelding 1302 zijn geënt 
op tekening 1301A en ge
maakt rondom een buisdia-
meter van 32 mm en een 
omtrek van 102 mm. Je zou 
de tekeningen van afbeel
ding 1302 kunnen uitvergro
ten op de diameter of omtrek 
van het te omvlechten voor
werp, de meest handige te
kening met elastiekjes 
rondom het voorwerp vast
zetten en de knoop maken. 
Ben je eenmaal rond, dan 
het papier er tussen uit en de 
bochtingen naar eigen in
zicht en gevoel dubbelen. De 
einden klem je vast tussen 
de kern en de knoop. Ikzelf 
werk echter nooit met een 
tekening rondom het kern-
voorwerp maar lees de 
voortgang van een tekening 
of foto die de derde dimen
sie suggereert. Vandaar foto 
1322/1331 waarnaar ik op 
blz. 132 een uitleg geef. 



Kreeuwzakje(1311) 

Dit gereedschapzakje geeft zowel 
op de steel van de hamer als 
rondom de zes losse draageinden 
een 9-bochts Turkse knoop die je 
gemakkelijk vanuit de 13-bochten 
Turkse knoop kunt leren. 
Begin als 1331AL maar klem 
rechtse blauwe bocht al op zwarte 
streep; loop voor onder, achter 
over, voor onder naar links. 
Klem bocht en loop over-onder-
over naar rechts. Klem bocht en 
loop over-onder-onder-over-over-
onder naar links. Bocht onder lin
kerelastiek; loop onder-over-over-
onder-onder-over naar rechts. 
Klem bocht en loop onder-over-
onder-over-onder-over-onder-
over-onder langs naar links. Hier 
ontmoeten de twee uiteinden el
kaar en kun je dubbelen. 

Zes draageinden bevestigd met 
verschillende splits/stopperkno-
pen. Dan 6-strengs STERKNOOP 
(821/831); 6-strengs KRUIS-
(1001D), SCHILD-081C) en 3-maal 
ENKELE DIAMANT-(791F)KNOOP-
PLATTING. Vervolgens, rondom 
de twee resterende strengen een 
extra lange 4-strengs ANANAS-
KNOOP (661/671/681/691) met een 
DUBBELE DIAMANTKNOOP 
(791J). De twee kernstrengen wor
den met een HOLLANDSE 
STAANDE WANTKNOOP (1351) 
tot een lusje aan elkaar gezet. 
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13 bochten Turkse knoop 
(zie ook blz. 130) 
UITLEG: K = Voor-, L = Achter
kant; de bovenkant van Voor is de 
onderkant van Achter, en an
dersom. 
Sla blauwe draad twee slagen om 
de pijp (1322AK & 1331AL); elas
tiekjes houden de uiteinden vast. 
Rosé (1322BK) kruist achter bui
tenom de blauwe bochten 
(1331BL) en voor onder deze 
blauwe bochten (1322BL). Rosé... 
groen loopt direct links van de 
blauwe en gaat, in tegenstelling 
tot deze blauwe geleiding, over-
onder-over-onder de rosé bochten 

(1331CL & 1322CK). De nu geel ge
worden groene draad gaat weer 
terug onder het elastiekje (1322DV 
& 1331 DA) en loopt direct rechts 
van de rosé draad. De gele gaat, in 
tegenstelling tot de rosé gelei
dingsdraad, onder-over-over-on-
der-onder-over-over-onder de op
volgende bochten (1331 DL/ 
1322DK). Geel wordt hier wit (met 
blauwe merkstreng) en je legt de 
geelwitte bocht onder het linkse 
elastiekje. Wit gaat nu, in tegen
stelling tot de direct rechts lig
gende groene geleidingsdraad, 
onder-boven-boven-onder-onder-
boven-boven-onder de bochten 
(1322EK& 1331EL). 
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Wit wordt nu zwartwit GEVLEKT 
en loopt meteen naar links, in te
genstelling met en tussen de gele 
en de rosé draden als geleiding, 
over-onder-over-onder-over-on-
der-over-onder-over-onder-over-
onder de kruisende bochten 
(1331FL & 1322FK). Is de gevlekte 
draad links gekomen dan ligt daar 
het begin van de blauwe draad. Je 
plakt begin en eind aan elkaar of je 
dubbelt de knoop naar eigen in
zicht. 
Met de formule 0 x N x 1,5 x D = 
L kun je ruim berekenen hoeveel 
koord je nodig hebt. Hierbij is O de 
omtrek waaromheen de Turkse 
knoop wordt gemaakt, N is het 

aantal bochten, 1,5 is een ver-
liesfactor en D is het aantal ver
dubbelingen + 1. Hoe dikker 
koord, hoe meer je nodig hebt. 
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Turkse knoop uit 3-einden 
(1341) 

Moet er midden in een staaldraad, 
touwval of iets dergelijks een on
schuifbare stopper aangebracht 
worden dan kun je het beste deze 
knoop toepassen. Doordat je zo'n 
muizing gelijkmatig uit de tieren 
laat komen en bij het maken de 
klemkracht op de kern ook zeer re
gelmatig is, zal er geen noemens
waardig treksterkteverlies in het 
kernmateriaal optreden. 
Als je de afbeelding bekijkt ontdek 
je dat de knoop niet eens zo inge
wikkeld of moeilijk is en erg veel 
gelijkenis met de valreepsknoop 
(721-731), maar meer nog met de 
oogsplits-met-stopper (761) ver
toont. En het is ook eigenlijk een 
stopper. Je maakt hem namelijk in 
het midden van bijvoorbeeld een 
klimtouw of je gebruikt hem in de 
vier dragers voor een hangend 
boekenrekje om de planken te dra
gen. En het is de enige juiste niet-
verschuifbare knoop als voetstop
per in/op de paarden onder de ra, 
kluiverboom en boegspriet. 
Maak een hanepoot (A) en from
mel die zo in een touw of staalka
bel dat de einden uit de drie tieren 
komen (B). (C) Maak vervolgens 
eerst de schildknoop (641, 981) en 
(D) daar bovenop de kruisknoop 
(642,651,1001). (E) Trek deze twee 
knopen redelijk strak en verdubbel 
of verdriedubbel (F) ze naargelang 
de uiteindelijke knoop minder of 
meer dikker of volumineus moet 
worden. 
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Dragtmat (1361,1371, 
1372) 

Eens moest ik een ovale mat van 
zo'n 100 x 75 cm maken. Ik ont
wierp hem op een A4-vel en zette 
dit op ware grootte over op een 
krant. 
Materiaal: 10 mm dik wit gevloch
ten katoentouw. Tot zover een 
stukje geschiedenis. 
Het matten: bij het bepalen, met 
een eindje touw vanaf de teke
ning, van de benodigde lengte 
mat ik 'n honderd meter 10 mm 
polypropeen. 'Liever te lang dan 
later te kort,' dacht ik. Leg bocht 
1361A en markeer deze (de 2 stuk
jes rode tape in de onderbocht van 
1371) in het midden van het touw. 
Leg volgens -B- en -C- maar haal 
het hele eind per kruising iedere 
keer helemaal door om geen kin
ken te krijgen. Laat de hoop onge
regelde bochten, met daar onder-
uitstekend het uiteinde, zo liggen 
bij de volgende kruisingdoorhaal. 
Je krijgt dan geen onontwarbare 
kluwen. Wel moet je bij iedere 
doorhaling steeds de kinken uit
draaien. Ik beknijp (rode tape in de 

bovenbocht) het eind na iedere 
ronde. Ben je klaar, in dit geval 9 
rondes over een kant (1371), haal 
dan het touw ronde na ronde, krui
sing na kruising door zodat je een 
gesloten mat hebt (1372). Na door
halen van end 1371A was er bij -B-
35 m over. Is de mat naar tevre
denheid, snijdt dan dit eind af en 
naai, aan de onderkant, de 2 uit
einden tegen de naastliggende 
vlechtbundel vast. De mat meet nu 
precies 81 x 66 cm. Normaal werk 
je de mat af door de vlechtbundel 
helemaal rondom zigzaggend 

(1371K-L) door te naaien; hiervoor 
gebruik je een naald die langer is 
dan de breedte K-L van de vlecht
bundel. Je moet er hierbij op let
ten dat de aparte rondgangen niet 
onderling van elkaar verschuiven. 
Dit naaien kost de meeste t i jd; 
voor de wit katoenen mat wel 15 
tot 20 uur. Daarom probeer ik door 
experimenteren de afzonderlijke 
touwrondgangen in de polypro
peen mat met soepelblijvende kit 
aan elkaar te hechten; tot nu toe 
zonder langdurig resultaat. 



Vaten kwast (1381) 
Met een langere takeling -e- en kortere kwast is dit 
ook als tafelschuiertje te gebruiken. Het is ge
knoopt van werk uit het begin van dit boek. Dubbel 
het touw (37 cm 8 mm dik manilla) met een rond-
bendsel 191; lus 1381a + bendsel 1381b = 21/2 + 3 
= 51/2 cm. Laat 3 cm -c- vrij en bekleed bij -d- de 
twee benen over een lengte van zo'n 7 cm. Neem 
dan de losse garens van 4 stukjes manilla (8 mm 
dik of dikker) en bind deze, met een stevig be-
naaide takeling 181 van ongeveer 3V2 cm, met de 
uiteinden op het ondereind van de twee benen 
vast (niet zichtbaar maar zit onder en terplekke van 
-f-). De garens naar beneden rondom de vastge
bonden uiteinden buigen en strak wegtrekken. Leg 
onder het verdikte uiteinde en alleen rondom het 
garen bij -e- een stevige benaaide takeling 181. 
Dan rondom de verdikking een takeling 161 van 
een afwijkende kleur (f). En na rondom het onbe
dekte gedeelte -c- een mooie groene vijfvoudige (5 
x 4; dat is na het opzetten 3 maal dubbelen = 4 
rondgangingen) Turkse knoop gemaakt te hebben 
is dit altijd weer aardige niemendalletje klaar. 

Sterknoopobject & staaldraadoog-
splitsstopperknoop (821/831 & 761) 

Knoop (1391a) spreekt voor zich, en als je boven 
de eerste oogsplitsinsteek in het staaldraad direct 
een stopperknoop 761 maakt, dan krijg je een 
mooi vrijstaand kroontje rondom het draad (b). 

Hangobjecten (1392) 

De grommer (571, 581, 591, 601, 602) in al zijn 
facetten en mogelijkheden blijft mij fascineren. 
Vandaar ook dat ik me hier bezondig aan deze 
twee hangobjecten. -A- is opgebouwd met 7 
zwarte polypropeen & 12 oranje polyetheen dood
normale grommers (581); alles 10 mm dik. Hij is 
40 cm hoog en 11 cm breed. -B- is gemaakt van 
diverse 'experimenteergrommers' van verschil
lende grondstoffen en diktes. 
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Drie allemansenden/zelfde 
knopen (1411) 

str = streng; I = links; r = rechts; 
-strk = kern; -strkw = kwast. 

Van 150 cm 8 mm gedubbeld ma
nilla. A: a-lus; b-781; c-181; d-l/ 
981A; e-13x l/r/l—1001E; M/981A; 
g-3str 1/981A om 3strk; h-6str 821; 
i-3str 781G; j-181 om 6strkw. 
B: a-lus; b-821; c-191; d-721 str 
door hart kruis; e-3x 3str, f-4str, g-
5str, h-6str 1/981A; i-11 x l/r/l 
-1001E; J-I/981A; k-7911; 1-181 om 
6strkw. 
C: a-lus; b&c-2x 191; d-variatie op 
641/681; e-181; f-721C str uit hart 
kruis; g-191; h-751 DUT; i-3x 3str, 
j-4str, k-5str, l-6str 1/981A; m-3str 
7911; n-l/r/l 6str 1001E; o-l/981A; p-
821 om kwast. 

Drie allemansenden (1402) 

A: a-lus; b-variatie op 642; c-7x 
3str l/r/l—1001E om 3strk; d- met c-
kern 3str 1/981 om 3strk-van-c-
vlechstrengen; e-181; f-6str 821; 
g-6x 3str 1/981A; h-3str 811; i&j 
2x 3str variatie met 641&642; k&l-
2x 3str boerenplatting = haar-
vlechting; m-3str 1/981A om 3strk; 
n-3str 781; 0-181 om 6strkw. In 
10 mm wit polypropeen. 
B: a-lus; b-4str 1/981A; c-12x 4str 
r/l/r-1001F; d-4str 811; e-2x 4str 1/ 
r-1001E; f-4str 791F om 2strk; g-
7x 2str I/981A (1ste 3 om 4strk, 1 
om 3strk, 3 om 2strk); k-4str 811 
om kw. In 10 mm manilla. 
C: a-lus; b&c&d-6str l/r/l/811; c-
7911; f-831C; g-181 om 6strk. In 
8 mm roomkleurig polypropeen. 

1401 Is de barscheepsbel van de 
Haarlemse Jacht Club. 
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Knopenborden (1421 & 
1431) 

Knopenborden maken is voor ve
len een manier hun knopenkennis 
te tonen; een constant examen ten 
overstaan van iedereen die meent 
beter te zijn in dit werk. Voor mij is 
het een voortdurende strijd de fan
tasie te prikkelen en iets origineels 
te bedenken, hoewel dit steeds 
moeilijker wordt gezien de be
perktheid van de basis: het knoop-
werk. Om niet in herhaling te val
len is mijn aantal knopenborden 
minimaal. Toch wil ik hier een po-

ging doen en een tweetal ideeën 
geven om met fantasie een eigen 
stijl op te bouwen. 

921: 1-ronde mat (851), 2-eind-
splits of Spaanse takeling (651), 3-
dubbele kruisknoop (642) eind-
splits, 4-diamantknoop uit 2 ein
den (381/391), 5-enkele schild-
knoop (641), 6-dubbele schild-
knoop, 7-valreepsknoop (721C 
met einden uit hart-kruisknoop), 8-
valreepsknoop (721 dan kruis
knoop dubbelen met einden uit 
hartkruisknoop), 9-hele sjouwer
man (811), 10-halve sjouwerman 
(in plaats onder eigen bocht onder 

de daar aan voorgaande bocht; 
zwart door rode bocht, geel door 
zwarte en rood door gele), 11-
diamantknoop (781/791), 12-ape-
vuistje (431), 13-werplijnknoop 
(401), 14 mijn initiaal -f- van floris/ 
acht-knoop (211), 15-valreeps-
knoop (731 DUS), 16-valreeps-
knoop (731DIO), 17-oogsplits met 
stopper (761), 18-grommer (581), 
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19-ananasknoop (661/671/681/ 
691), 20-sterknoop (821/831), 21-
voortgezette of doorlopende 
Turkse knoop (zie voor begin en 
opzet 1071; na 10711 start je weer 
met B en loop je de gehele proce
dure nog één of meerdere keren, 
afhankelijk van de gewenste 
lengte). Het bord heeft een diame
ter van 34 centimer en de ge
bruikte diktes manilla zijn als 
volgt: 1-4-12-13-14-21 = 4 mm, 2-
3-5-6-7-8-9-10-11-15-16-17-18-19 = 
6 mm en 20 = 8 mm. 

De driehoek (1431) 

1-binnenwaartse oogsplits, 2-dia-
mantknoop van twee einden (381/ 
391), 3-mastwerp (242, 251), 4-2-
zoeteliefjes of vissersknoop (331), 

5-achtknoop of Vlaamse steek 
(211), 6-gedubbelde twee halve 
steken (223), 7-platte knoop (301), 
8-2-verkeerde halve steken (233), 
9-twee halve steken (221), 10-
werpankersteek of visserssteek 
(231), 11-omslag, 12-dubbele 
schootsteek (32111), 13-paalsteek 
in de bocht (281), 14-dubbele paal-
steek (351), 15-hielingsteek (15), 

16-dubbele vissersknoop (332), 
17-derdehandsteek (252), 18-korte 
splits (531), 19-platte knoop met 
twee slipsteken of strik (311), 20-
dubbele paalsteek (291), 21-paal-
steek (261,271), 22-schootsteek 
(3211), 23-acht-knooppaalsteek 
(271), 24-apevuistje (431), 1988: 
1 = enkele knoop (201), 9 = werp-
lijnknoop 9 omslagen-8 = werp-
lijnknoop 8 omslagen, 8 = werp-
lijnknoop 8 omslagen (401). 
Het bord meet: linkerzijde x basis 
x rechterzijde= 47 x 50 x 47. Al
les van 4 mm dik manilla. 

1422 geeft 'een husje ongeregeld' 
waaruit je weer andere knopen-
borden kunt vormen. Alle knopen 
zijn met behulp van dit boek te 
maken. 
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1441 laat zien dat je op een nog 
heel ander manier met 'knopen' 
bezig kan zijn. De getekende, uit-
geboorde, gezaagde, gevijlde en 
gesneden knoop uit een afval-
stukje eikehout spreekt voor zich
zelf. De knoop in de fles is een 
kwestie van geduld en oefenen, 
een echte therapie voor zenuw
achtige mensen. 

Wandkleed(1451) 

Een wandkleed waarin ook touw is 
verwerkt, symboliseert het 
knoop-, het schiemanswerk. Juist 
de scheepvaart vormde door de 
eeuwen het laboratorium voor het 
knopen, steken, splitsen, vlechten, 
weven, breien, netten; kortom 'het 

werken met touw'. Het kleed is 
geïnspireerd op het boek 'Het 
Schip' van Björn Landstrom uit 
1961, meet 12 x 115 cm en is in 
1977 ontworpen en gemaakt door 
Sophia Surendonk-Hin te Amster
dam/Holland. 
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Kabelaring (1521,1531) 

strop insplitsen & slurpen (= pun
ten). 
Tegenwoordig is een kabelaring 
een touwen stootrand rondom 
een bijboot, vlet of sloep. Maak 
een strop van voldoende lengte (je 
moet in de splits minimaal 5 maal 
wegsteken) en aantal strengen 
(een kabelaring - al dan niet met 
een staaldraadkern want dan hoef 
je alleen maar een oog in deze 
kern te splitsen - bestaat meestal 
uit vier strengen, hoewel het voor
beeld 6-strengs is); onder de kous 
is er eerst een gesplitst dat zo lang 
is als de punt wordt (1521). Splits 
de strop in het touw en beklem het 
begin en het eind met een knijper 
(1531 Bk). Vlecht rondom, wegens 
de manier van het weven, een on
even aantal boerenplattings (ge
wone 3-garen haarvlecht (1531 BI)) 
(1521C). Haal alle garens los en 
snijdt ze aan de binnenkant tegen 
de stropkern naar het oog toe ver

jongend af en bedek het geheel 
met de langste buitengarens. Marl 
de punt stijf met garen = rood 
(1521C). Weef de plattings met 
een enkele inslagdraad = bruin 
(1521D) of een lange boerenplat-
ting stijf tegen de verjongde kern 
en beklem ze onder het oog stevig 
met een strak bendsel -161-
(1521E). Als laatste komt er om de 
uiteinden van de ingesplitste strop 
(1521r), de overgang van splitsen 
& weven (1521s) en het einde van 
de geweefde plattings (1521t) een 
enkele (1071), dubbele (1061) of 
meervoudige (1281) Turkse knoop 
(1531rst). 
Zorg bij het afmeten en om de 
boot leggen dat de Turkse knoop 
-s- nog ruim op de spiegel komt te 
liggen. Zet met een talreep of 
spanschroef de twee uiteindeogen 
op elkaar of op een afzonderlijke 
vaste beugel strak en vast. 
1532 toont de hedendaagse prak
tijk. Mooi is anders. Ik hoop nu 
meer zeemansafgewerkte kabela-
rings te zien. 
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Trenzen-smarten-kleden 
(1561,1571,1572) 

Vroeger werd dit gedaan om de 
hennepen want- & stagtouwen 
gladder en beter bestand tegen 
water en nadelige weersinvloeden 
te maken. Tegenwoordig nog in 
gebruik: op de lus in het spanwant 
op de hommer (hierbij bestaan de 
twee hoofdwanten aan iedere kant 
van de mast uit één stuk dat bo
venaan met een ijzerdraadbendsel 
tot een lus om de top gevormd is); 

op de ondereinden van stagen en 
wanten die met ijzerdraadbend-
sels om kous of jufferblok gebend-
seld zijn; rondom splitsen in staal
draad zodat ze niet roesten (niet 
op roestvaststaai, want ingekap
seld RVS is, zeker op zout water 
erg corrosiegevoelig); of op het 
gehele boegstag daar dit geregeld 
onder water zit en gemakkelijk cor-
rodeert. 
(1561 Br) heet TRENZEN en het 
touw dat je er voor gebruikt TREN-
ZING. (1561Bs) heet SMARTEN en 
de strook zeildoek SMARTING. 

(1561 Bt) heet KLEDEN en het ga
ren KLEEDGAREN. 
Maken: 1561A is voor decora
tiedoeleinden te bewerken 6-
strengs hennep. In 1561Brzijn de 6 
tieren met trenslijn = zwart stevig 
tot een rondglad oppervlak opge
vuld en bij 1561Bs is dit voor wa
terdichtheid met smarting = rood 
omwikkeld; om opkruipen te voor
komen wordt dit doek, met aan het 
begin en eind een mastworp 
(251D) en op iedere doekomslag 
een steek, gemarld. 
1561Bt is het omwikkelen, met de 
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hardhouten kleedspaan -v- en een 
knevelhoutje -u-. Klos het knevel-
hout (u) vol met in dit geval geel 
polyetheen koord. Steek het garen 
van boven naar beneden door het 
1ste, van onder door het 2de = 
middelste, naar beneden door het 
3de gaatje. Begin als 181A-D en 
wikkel door. Duw met linkerzij te
gen het bekleedde gedeelte de 
tros strak en kijk naar het onbe
werkte deel. Spaan en klosje draai 
je met de pijl rechtsom naar je toe 
en door het knevelhout meer of 
minder stevig vast te houden wik

kelt het garen strakker of losser 
om de kern. Afwerking volgens 
161C-J of 1572B. 
Voor 'in het tuig' smeer je iedere 
bewerking in met bruine of Stock-
holmer teer om het goed water
dicht en corrosiebestendig te ma
ken. 
Dus: TRENZEN-smeren-SMAR-
TEN & MARLEN-smeren-KLEDEN-
smeren. 
Afbeelding 1571 A/B laat zien datje 
de onder- en bovensplits goed af-
waterend moet smarten. Dus van 
beneden naar boven dat 'naar de 

hemel toe smarten' heet. 
1572A laat zien dat je ALTIJD van 
dun naar dik kleedt om zeker te 
zijn dat de slagen strak en dicht te
gen elkaar aan komen te liggen. 
1572 toont de afwerking van het 
schiemansgaren; priem weg, wik
kelingen met de hand strak 
rondom het gareneind halen, eind 
stevig doortrekken en knoopje er 
in. 

BRON: Floris 
Nieuwendam, 1990  
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