
                            De oplossingen van de puzzels en de limericks 

 

Seinvlaggen Watergeus:  

KATJESDROP 

 

2 voor 12 

1. De grootschoot vervangen, leuk klusje. Maar hoe heet het door twee blokken voeren van een lijn? - 

Inscheren 

2. Uit welk document blijkt dat een zeilschip voldoet aan de voor dat schip geldende klassevoorschriften? - 

Meetbrief 

3. Een schip kan op vele manieren worden voortbewogen. Hoe wordt het met een riem over de spiegel 

voortbewegen van een schip genoemd? - Wrikken 

4. Tegenwoordig kennen we allerlei soorten hightech zeilkleding. Hoe noemde men vroeger eigenlijk 

regenkleding aan boord? - Oliegoed 

5. Crypto: Een nietsnut aan boord - Lummel 

6. Een anker kan je schip flink beschadigen. Hoe heet de lijn die het anker in opgehesen toestand van de 

boeg af houdt? -Neuring 

7. Paardensprong - Kofschip 

S I O 

K  C 

H F P 

 

8. In ons clubhuis hangt een scheepsbel, vooral gebruikt bij opening en sluiting van ons seizoen. Hoe 

wordt het touwwerk waarmee je de bel kunt luiden genoemd? - Allemansend 

9. Wat is de benaming voor een zodanige vernauwing van de vaarweg dat, voor vaartuigen die elkaar 

zouden moeten passeren, de nodige ruimte ontbreekt voor veilig voorbij varen? - Engte 

 
 

10. Hoe worden zeegaande zeilschepen, die vooral worden gebruikt voor het opleiden van jonge mensen, 

genoemd? - Tallships 

 

11. Lijnen kennen we in vele soorten en maten. Welke vezel werd veel gebruikt voor de opkomst van 

synthetische vezels in de watersport? – Manilla 



12. Welk land won als eerste uitdager de America’s Cup van de USA? – Australië 

Met de gevonden 1e letters van elk antwoord kon vervolgens het woord KOMMALIEWANT gevormd 

worden, een scheepsterm voor alle eet- en drinkgerei aan boord. Helaas is het niemand gelukt dit antwoord 

te vinden ☺ 

Examen Vaarbewijs: zie separaat 

Limericks: 

Compaen 

Er was eens een man in Aelsmere 

Die de Compaen ging beheren 

Jan voer naar Berlijn 

Dat vond hij heel fijn 

Maar was blij in Aalsmeer terug te keren 

 

White Satin 

Ick sal u verhaalen van Aelsmeersch Katalijne 

Wegens gladblancke huid gedoopt ‘Witte Satijne’ 

Als ligtmatroos vergaan op woeliche baaren 

In Oostwesterstorm is haar geest te ontwaaren 

In een paarlemoer robe met racke baaleinen 

 

Darling 

Er was eens Darling in Aalsmeer 

Die deed het al jáaren niet meer 

Ze veerde weer op 

Met Karel ‘on top’ 

En is nu trots lid van de Nieuwe Meer 

 

Visotter 

Er was eens een bootje in Aalsmeer 

Daar op ging het vrolijk te keer 

Ook zonder veel bier 

Had ieder plezier 

De Visotter krijgt hiervoor een veer 

 

Kaatje 

Er voer een boot 

Door de Brandewijnsloot 

Ik dacht waar gaat je 

Het was die mooie Kaatje 

En dan denk je, ik laat je 

 

Kabbel en Babbel (met complimenten voor de zingende presentatie tijdens de prijsuitreiking) 

De Watergeus op de Westeinder 

Riep ‘Kabbel en Babbel’ die zijn er 

Een Oud-Hollandsch spel 

Ja dat kunnen ze wel 

Al zat Robert stiekem op Grinder 



-lalalalalala-lalalalalala- 

Hofman & Vens in hun nopje 

Sabbelen aan een katjesdropje 

Een Oud-Hollandsch spel 

Ja dat kunnen ze wel 

Dat zie je zo in het envelopje 

-lalalalalala-lalalalalala- 

 

Ing, Rein, Daan, Mar als verstekeling 

Dat helpt ze heel goed tegen verveling 

Een Oud-Hollandsch spel 

Ja dat kunnen ze wel 

En ze hebben er ook heel veel zin in 

-lalalalalala-lalalalalala- 

Een verstekeling die goed kan spellen 

Een limerick ook op te stellen 

Een Oud-Hollandsch spel 

Ja dat kunnen ze wel 

Oh wie gaat de punten nu tellen 

-lalalalalala-lalalalalala- 

Maar wie de tocht dit jaar gaat winnen 

Die moet juist om te beginnen 

Niet goed zijn in spel 

Maar in kommer en kwel 

Want de verliezer moet het straks gaan verzinnen 

 


