
Bulletalie. 

 

De meeste experts zijn het er wel over eens dat afkruisen sneller is dan recht voor 

het lapje varen. Maar soms is er geen alternatief. Bijvoorbeeld in een smalle geul. 

Het is dan vaak erg verleidelijk om te denken: “Ach dat gaat wel goed als ik maar 

oppas”. De ervaring leert dat dat oppassen niet altijd goed gaat. 

 

Wat zijn dan de alternatieve oplossingen? 

 

Alleen op de fok/genua. Dit is een veilige oplossing waar je relatief weinig omkijken 

aan hebt en waarbij alleen het grootzeil moet worden opgeborgen. Als je echter 

alleen een kleine (keer)fok hebt is dit geen snelle oplossing. Vooral bij een keerfok 

kan het lastig zijn om de druk in het zeil te houden. 

 

Gebruik een bulletalie. Hierbij loopt er een lijn van het einde van de giek via een 

stevig punt op of bij de boeg naar een stevig punt bij de kuip. Dit moeten stevig 

punten zijn omdat de krachten erg groot kunnen worden. 

Als je op de boeg de bolders gebruikt, gebruik dan allebei om de krachten wat te 

verdelen. Bij de kuip kan je het best een lier gebruiken indien er een beschikbaar is. 

Het voordeel van een lier is dat in noodgevallen de lijn snel los gemaakt kan worden. 

Als je het einde bij de kuip om een kikker legt gebruik dan niet een laatste knijpsteek. 

In noodgevallen krijg je het ding namelijk niet op tijd los. Het beste is om de lijn twee 

keer om de kikker te slaan en vervolgens nog een keer kruiselings zonder de laatste 

slag af te klemmen. Het voordeel hiervan is dat je hem altijd loskrijgt hoeveel kracht 



er ook op staat. En hij gaat uit zichzelf echt niet los! Let er ook op dat de lijn terug 

naar de kuip binnen de verstaging loopt om te grote krachten op de verstaging te 

voorkomen. Het nadeel van een bulletalie is dat enige moeite (tijd) kost om hem te 

zetten. Als je verwacht een bulletalie nodig te hebben is het verstandig om hem al 

voor vertrek aan te brengen maar nog niet vast te zetten.  

De waarschijnlijk beste oplossing is het gebruik van twee afzonderlijke bulletalies 

zoals in figuur 1. Bij deze methode is de bulletalie die het werk moet doen na de gijp 

bijna meteen klaar voor gebruik. Bij deze figuur gaat de bulletalie welliswaar buiten 

de stagen om, maar dat kan omdat er op de boot van het voorbeeld aluminium 

buizen om de stagspanners zitten. Het voordeel van deze methode is dat alles vanuit 

de kuip kan gebeuren.Ook kan het verstandig zijn om een permanent voorstuk van 

het achtereinde van de giek naar het aangrijppunt van de neerhouder aan te 

brengen. Het kan daar met een elastiek zodanig bevestigd worden dat het snel kan 

worden losgemaakt. Een aangesplitste lus maakt het makkelijker om de bulletalie(s) 

er aan te bevestigen. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om het met een lijn te doen, maar dat vereist wel meer 

werk buiten de kuip bij een gijp. Bij deze methode is het zeker aan te raden een 

permanent voorstuk te gebruiken zodat het uiteinde van de bulletalie gemakkelijker 

aangehaakt kan worden. 

 

Gebruik een giekrem. Dit is een comfortabele oplossing. Ik heb er zelf geen 

ervaring mee maar in een artikel van Yachting World 

(www.yachtingworld.com/yachts-and-gear/tested-boom-brakes-and-preventers-

65517) wordt een aantal giekremmen vergeleken met een conventionele bulletalie. 

Een voordeel van twee van de getestte 

giekremmen is dat ze ook gebruikt kunnen 

worden voor een gecontroleerde gijp. 

 

Nogmaals een ongeluk zit in een klein 

hoekje en zo’n giek kan hard aankomen en 

niet alleen schade aan je hoofd 

veroorzaken. 

 

 

Gerard Mulder, commissie veiligheid (Gerard.Mulder@toerzeilers.nl) 
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