
Knopen & Splitsen
Een knoop is een middel om van een touw een werktuig te
maken. In de scheepvaart worden knopen op verschillende
manieren gebruikt, bijvoorbeeld om gereedschappen te maken
voor het aan en afmeren, voor het laden en lossen vab lading en
tuigage van zeilschepen. Kortom, knoop & splitswerk is niet weg
te denken uit de scheepvaart.

Inleiding
Knopen is een algemene term die betrekking heeft op vele
veschillende vormen van knoop en splitswerk' De algemene
uitdrukking knopen is in vier sorten te verdelen.

Gebruiksknopen
Steken
Ogen
Sierknopen

Splitswerk is eeï afgeleide vorm van knopen. In dit document
komen alle categorieen aan bod. Omdat er ongeveer 5500
verschillende knopen bestaan en het vele jaren duurt om al deze
knopen onder de knie te krijgen, wordt in dit document een
selectie van knopen behandeld die in de scheepvaart het meeste
voorkomen.



PLarrE KNoóP
Een knoop om twee einden aan elkaar te bevestigen,
gevaarlijk in het gebruilqdaaÍ hij kan omkiepen en door-
slippen. Kan ook niet door blokken worden gehaald,daar
het halende eind het btsk blokkeerd

ENKELE EN DUBBELLE SCHOOTSTEEK
Voor het gebruik van lijnen van ongelijke dikte, word vaak
met een sliplus uitgevoerden heet dan SLIPSCHOOT-
STEEK

De slippende
schootsteck
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HIELINGSTEEK
Word gebruikt om twee zware trossen aan
elkaar te verbin den, de tampen mbeten
moeten gebinseld worden aan het
werkendepart

ENKELE PAALSTEEK
Een veelgebruikre knoop om vlug een lus te maken in een
touw als men geen tijd heeft om te splitsen. Hij is sterk en
vrij gemakkelijk los te maken. Het wordt aanbevolen hem
te vervangen door de OOGSPLITs

DIIBBELE PAALSTEEK:
Gebruikt voor dezelfcle doeleinden als de enkele..
.Soms ook wel om twee blokken in op te hangen,welke r
voor zich moeten kunnen bewegen of bootsmanstoeltie
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MASTWORP en MÀSTWORP MET VOORSLAG
Nuttige knoop om iets vlug vast te zetten aan de railing
zoals een stootwil .Zeer goede vasthoudende eigenschap-
pen, slipt niet. ER is ook een variant met sliosteek welke
'laardoor makkelijk is te maken
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HALVE MASTWORP
Knoop om een last af te remmen of af te houden, kan
langzaam vieren of doorhalen In gebruik bij reddingsdien_
sten en bergbeklimmers.
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ACHTKNOOP
Als stopperknoop in het eind van een lijn om het uit lopen
van de lljn-uit een blok te voorkomen

Een DUBBELE ACHTKNOOP wordt gebruikt om vlug
een lus te maken in een dubbele lijn.

elingTak
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Touwbezetting
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TROMPET STEEK
Veel gebruiki als touwverkorting in een gespannen lijn
Blijft goed zitten zolang er kacht op uit geoefend wordt.
Men kan dit losgaan voorkomen door een stukje hout
door de lussen te steken.

PROEZIKSTEEK.
Word gebruikt voor een gespannen lijn te verplaatsen.
En in de bergsport om te klimmen, rijgt vast en is te ver-
schuiven.

TIMMERSTEEK
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VI S SERSKNOOP Of TVIE E ZQETE LIEFJES

Een schuifknoop om twee lijnen aan erkaar te verbinderr

Of eindloos, als kin koort aan bv een pet

VÍSSERSSTEEK:
Deze is goed tegebruiken om een lijn te bevestigen aan een
ring of paal, deze steek heeft een grote breeksterkte

De hengelaarsknooP

7



ige
op

iboot

TORN met TWEE HAL\/E STEKEN
knoop om iets vlug vast te zetten of ergens een
te hangen aan een ra..Ook wel gebruikt om een
vast te leggen aan een ring of om een meerpaai.

WERPANKERSTEEK
Broertje van de vorige rondtorn met 2 halvesteken.Nuttige
knoop rilaar van de naam voor zich spreekt. slipt niet
Vfordt voor dezelfde doelen gebruikt als zijn voorganger.
Soms ook uitgevoerd met een halve steek op de vloei van
het anker, waardoor dit makkelijker is uit de grond is te
breken. Slik hgeft soms een grote zuigkracht.

Leeuwerikskop met knevel.
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De Kruisknoop

De halve schildknoopDe hele schildknoop
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De halve sjouwerman
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De constrictorknooP
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APEWIIST
of KEESJE aan een werplijn,zeer veel inde scheepvaart te
zien.Wordt dan wel met een harde opwlling gebruikt
Behoort ook tot de sierknopen.

JOSEPHINE KNOOP
Basis knoop ,om twee trossen aan elkaaf, te bevestigen,kan
uitgebreid wordergwaardo or een vlecbtknoo0 onrstaat.
Beschadigd het touw niet.Ook als basis voor-fret maken
van matten.

De Turkse knoop

Í1



b ca

De diamantknooo
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De stoPPersknooP
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